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نادرستى راه طى شده
  1- 2روز پيــش ويدئويــى از دعواى 
چند دختر دهه هشتادى در فضاى مجازى 

بازتاب گسترده اى داشته...

 2021 جـــوالى    14   1442 ذى الحجـــه   3   1400 تيرمـــاه   23 چهارشـــنبه  
ــان  ــا   5000 تومـ ــه + نيازمنديهـ ــه روزنامـ ــماره 4085  12 صفحــــــــــ ــال هفدهـــم  شـ سـ
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70 ميليارد 
به كلزاكاران 
پرداخت شد

اشتغالزايى
 400 نفره 
در درگزين

رياست 
برهيأت 
بلند قامتان

احداث كانال 
فاضالب مالير 
از سيالب هاى 
فصلى جلوگيرى 
مى كند

| t.me/hamedanpayam     كانال خبرى                  در تلگرامtelegram.me/bazarehamedan     كانال نيازمندى هاى روزنامه در تلگرام

براى بزرگترين انتخاب زندگى جوانان بيشتر دل بسوزانيد
5

پيام تاريخ، تمدن و فرهنگ مادستان

www.HamedanPayam.com زن# من _ ماسك _ مى زنم

آگهي مزايده شماره 1400/1
شركت سيمان هگمتان (سهامي عام)

شركت اين  سايت  آدرس  به  تاريخ 1400/05/09  تا  تاريخ 1400/04/23  از  مي توانند  مزايده  شرايط  برگ  دريافت  جهت  حقوقي  و  حقيقي  عالقمندان   *
  WWW.HegmatanCement.com و يا يكي از آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند. 

* ميزان سپرده شركت در مزايده برابر 5 درصد مبلغ پيشنهادي مي باشد.
* پاكت سربسته حاوي قيمت كارشناسي همزمان با بازگشايي پاكت شركت كنندگان در مزايده، باز خواهد شد.

* زمان تحويل پاكت ها تا ساعت 16 روز شنبه 1400/05/09، به دبيرخانه شركت سيمان هگمتان در دفتر تهران و يا كارخانه به نشاني هاي زير مي باشد:
1)  دفتر تهران: خيابان فردوسي، خيابان كوشك (شهيد تقوي)،بن بست انوشيرواني، پالك 6 

 تلفن: 66716585- 021                       66727816 -021
2)  كارخانه: شهرستان درگزين، بخش شاهنجرين

تلفن: 7316-20 3633 - 081
روابط عمومي  شركت سيمان هگمتان

شركت سيمان هگمتان در نظر دارد اقالم راكد و ضايعاتي خود را بشرح جدول زير از طريق مزايده عمومي به فروش رساند. 

تعداد آيتمشرح كاالي قابل فروشگروهمزايده اقالم

بالمصرف

434لوازم و قطعات يدكي ماشين آالت سنگين و راهسازي1
8قطعات ريخته گري( زيگمنت- زره- چكش)2
25الستيك و تيوپ3
127قطعات خودرو سبك4

انواع ضد سايش-انواع آهن آالت- بشكه- روغن و گريس - نوارنقاله5ضايعاتي
29 انواع سيم مسي- انواع كپسول گاز و...

4برگشتي از كوره(منيزيتي و آلوميني)-بالاستفاده(شاموتي)6انواع آجر

گسترش شهر بهانه اى براى تبديل رود به مسيل بتنى 

حريم رودخانه هاى همدان را خيابان گرفت  

 بــا اينكه قرار اســت 200پروژه در 
يك برنامه 100روزه در اســتان همدان 
به بهره بردارى برســد و آنطــور كه از 
ســخنرانى مســئوالن و اخبار برمى آيد 
اجراى اين برنامه براى استان مهم است، 
اما دعوت از رســانه ها براى پوشش در 
اولويت قرار نگرفته است. روز سه شنبه 
از 67واحد صنعتى كوچك بهره بردارى 
شــد، اما دعوتنامه آن ســاعاتى پس از 
مراســم به برخى رســانه ها ارسال شد. 
ايــن تأخيــر در اطالع رســانى هرچند 
تازگى ندارد، اما در برنامه مهم اســتان 
در روزهاى پايانى دولت كه مسئوالن آن 
به اطالع رسانى گسترده نياز دارند سبب 
شــد تا پوشش خبرى توسط رسانه هاى 
برگزيده صورت بگيرد و باقى رسانه ها 
بدون حضور در مراسم به اخبار رسانه اى 
ديگر استناد كنند. آنطور كه خبرگزارى 
ايرنا گزارش كرده اســت روز گذشــته  
67واحد صنعتى و توليدى استان همدان 
ســرمايه گذارى  تومان  با 420ميليــارد 
بــا حضور بابــك دين پرســت، معاون 
هماهنگــى اموراقتصــادى و توســعه 
منطقه اى وزير كشــور بــه بهره بردارى 

رسيد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
همــدان در آييــن بهره بــردارى از اين 
طرح ها، گفــت: براى اجرا و بهره بردارى 
از اين طرح ها با 750نفر اشــتغالزايى در 
مجموع 420ميليارد تومان سرمايه گذارى 

شده است.
ظاهر پورمجاهد افزود: از اين تعداد طرح، 
16پروژه در بخش صنعتى اســت كه با 
ورود اين طرح هــا به چرخه توليد براى 

466 نفر شغل ايجاد شده است.
وى با بيــان اينكه بــراى بهره بردارى از 
اين واحدهاى صنعتى 204ميليارد تومان 
اعتبار هزينه شــده اســت، گفــت: اين 
صنايع در زمينه توليد آجرفشارى، پودر 
كربنات كلسيم. توليد ورق «پى.وى.سى»، 
توليد داروى مسكن، چينى آالت بهداشتى 
و تيرچه فــوالدى و برخى محصوالت 

ديگر فعاليت دارند.
پورمجاهد افزود: كارخانه آرد اطمينان در 
شهرستان كبودراهنگ پس از 8 سال ركود 
با اشتغال 37 نفر احيا و دوباره به چرخه 
توليد بازگشت كه جزو 67 طرحى است 

كه بهره بردارى شد.
وى گفت: از 67طرح افتتاح شــده، 25

طــرح در بخش كشــاورزى اســت كه 
ســردخانه 5هزار تنى در شهرستان بهار 
به نمايندگى از اين طرح ها به بهره بردارى 
رسيد.  پورمجاهد بيان كرد: استان همدان 
قطب توليد ســيب زمينى است و توسعه 
ســردخانه ها براى نگهدارى اصولى اين 

محصول بسيار ضرورى است.
وى بــا بيان اينكه همچنيــن از مجموع 
ايــن طرح ها 26 پــروژه در زمينه تأمين 
زيرســاخت هاى عمرانى در شهرك هاى 
صنعتى استان اســت كه روز گذشته به 

بهره بردارى رسيد، افزود: 70ميليارد تومان 
صرف اجراى اين زيرساخت ها شده كه 

آماده استقرار صنايع جديد است.
منطقــه  از  بهره بــردارى   

فناورى هاى برتر تا 2ماه آينده
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
شوراى اسالمى هم گفت كه منطقه ويژه 
فناورى هــاى برتر همدان بــا 90درصد 
پيشرفت فيزيكى تا 2ماه آينده تكميل و 

به بهره بردارى مى رسد.
حميدرضــا حاجى بابايــى افــزود: روز 
سه شنبه 26پروژه در شهرك هاى صنعتى 
استان همدان با 70ميليارد تومان اعتبار و 

اشتغالزايى 50 نفر به بهره بردارى رسيد.
وى گفت: اين پروژه ها در دسته طرح هاى 
بزرگ و ملى اســتانى نيستند، اما كمك 
شــايانى به گردش چرخه صنعت استان 

همدان خواهند كرد.
حاجى بابايى افــزود: اقدامات خوبى در 
منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد و همچنين 
منطقه مبتنى بر فناورى هاى برتر اســتان 
انجام شــده كه بــا بهره بــردارى از آنها 
ظرفيت صنعتى، توليدى و اقتصادى استان 

همدان 2برابر مى شود.
وى گفــت: منطقــه ويــژه مبتنــى بر 
فناورى هاى برتر استان، 50 هكتار وسعت 
دارد كه 500 هكتار ديگر نيز به وسعت آن 

افزوده خواهد شد.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس 
همدان  كــرد:  بيان  اســالمى  شــوراى 

چهارمين استان برتر در حوزه فناورى ها 
بــه عنوان پايلوت اين حوزه در كشــور 

انتخاب شده است.
به گفتــه وى، با همت مديــران اجرايى 
اســتان همدان شــاهد بهره بــردارى از 
67طرح صنعتى و توليدى با اشتغالزايى 

700 نفر در سطح استان بوديم.
بهره بردارى از 200پروژه 

در  100روز
 اســتاندار همــدان هــم با بيــان اينكه 
200پــروژه در برنامــه 100روزه در اين 
اســتان به بهره بردارى مى رسد گفت: با 
افتتاح اين طرح ها زمينه براى دولت جديد 

فراهم مى شود.
 سيد سعيد شاهرخى افزود: اين پروژه ها 
100درصــد تكميل شــده اند و به طور 

قطعى به بهره بردارى رسيده اند.
وى بيــان كرد: طرح هاى بيشــمارى در 
استان همدان به مرحله نهايى ساخت وساز 
رســيده اند، اما طرح هايى بــراى افتتاح 
برگزيده شــده اند كه قابل استفاده براى 

مردم استان باشد.
استاندار همدان گفت: اين طرح ها در يك 
برنامه 100روزه در شهرستان هاى مختلف 
به بهره بردارى مى رســد كه در هفته هاى 
گذشته بخشى از آنها افتتاح شد و مابقى 

در حال انجام است.
بــه گفته وى از ســال گذشــته تاكنون 
120واحد تعطيل و راكد احيا شد و مجدد 

به چرخه توليد و فعاليت بازگشت.

67 واحد صنعتى و توليدى در استان همدان 
به بهره بردارى رسيد

 نهاوند-خبرنگار همدان پيام: جلســه  
شوراي آموزش وپرورش شهرستان نهاوند 
به رياست مرادناصرى فرماندار نهاوند و 
با حضور حجت االسالم مغيثى امام جمعه 

و ساير اعضاى شورا برگزار شد.
اين جلســه با اولويت پيگيرى و بررسى 
دســتگاه هاى ذى ربــط بــراي جــذب 
حداكثــري دانش آموزان پيش دبســتاني، 
همكاري دســتگاه هاي اجرايي شهرستان 
در توسعه آموزش هاي مهارتي، همكاري 
براى ديواركشي مدارس فاقد ديوار شهر 
نهاوند، بازگشايي سالن ها و فعاليت هاي 
ورزشــي دانش آموزان در ايام تابستان و 

تابستاني  كالس هاي  شهريه  ميزان  تعيين 
و مدارس نمونه دولتي در سالن جلسات 

آموزش وپرورش برگزار شد.
 فرماندار شهرســتان نهاوند در شــوراى 
آموزش وپرورش شهرستان گفت: مديران 
دســتگاه ها، از جملــه آموزش وپرورش 
از مجريــان و نيروهاى ســتاد انتخابات 
نهادهــاى خود كه در جريــان برگزارى 
انتخابات حضور و مســئوليت داشته اند،  

قدردانى نمايند.
مــراد ناصــرى با اشــاره بــه برگزارى 
امتحانــات پايان تــرم مــدارس افزود: 
امتحانــات پايان ترم مــدارس با رعايت 

پروتكل هاى بهداشــتى به خوبى برگزار 
شد و گزارشــى مبنى بر رعايت نكردن 
پروتكل هاى بهداشتى در زمان امتحانات 

دريافت نكرديم.
دانش آموزان  ثبت نــام  خصوص  در  وى 
پيش دبســتانى در شهرســتان بيان كرد: 
بخشــداران و دهياران پاى كار باشند و 
دانش آموزان پيش دبستانى را شناسايى و 
كمك كنند تا تمامى اين دانش آموزان در 

سامانه ثبت نام كنند.
ناصرى با اشاره به اينكه برخى از مدارس 
حصار و ديوار ندارند و با توجه به اينكه 
اين مهم مى تواند خطرســاز باشد، گفت: 

حصار مدارس يكى از مهمترين اقداماتى 
است كه بايد در دستور كار قرار گيرد كه 
اين كار به كمك نوســازى مدارس انجام 
مى شود و براى آن يك ميليارد تومان در 

نظر گرفته شده است.
 وى گفــت: در صورت مســاعد بودن 
شرايط كرونايى در شهرستان و فضا براى 
بازگشايى  مجوز  ورزشــى،  فعاليت هاى 

سالن هاى ورزشى را صادر مى كنيم.
ناصــرى در پايــان بيان كــرد: در بحث 
شهريه ها افزايشى نداشته ايم و با مديران 
مدارس متخلفى كــه هزينه ها را افزايش 

دهند، برخورد مى شود.

يك ميليارد تومان اعتبار براى ديواركشى مدارس نهاوند اختصاص يافت

ثبت 7/1 درصد درمقابل 2 برابر ازدواج در 3 ماه

طالق 
در همدان 

عقب نشينى كرد
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اينجا خاك به جاى آب مى نوشنداينجا خاك به جاى آب مى نوشند

چراى گوسفندان در پهنه «آق گل»چراى گوسفندان در پهنه «آق گل»
■■  اراكى ها حق آبه تاالب را بستنداراكى ها حق آبه تاالب را بستند
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عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس:

رشد بازار سرمايه موجب ساماندهى 
معيشت مردم خواهد شد
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يـادداشت روز

خبـر

خبـرخبـر
 khabar@hamedanpayam.com

شنيده هـا

 shenide@hamedanpayam.com

افتتاح پروژه ها
 كاهش هزينه يا هزينه تراشى  

 پس از گذشــت 10روز از اعالم استاندار همدان در شوراى ادارى 
اســتان مبنى بر اينكه با توجه به اتمام دوره دولت دوازدهم و در تداوم 
اجراى برنامه هاى راهبردى توسعه استان در يك دوره 100روزه به دنبال 
شــتاب دادن به كار مديران اجرايى استان، تعدادى از طرح هاى عمرانى 
به بهره بردارى خواهند رســيد، در روزهاى گذشــته اظهارنظر يكى از 
نمايندگان اســتان مبنى بر لزوم توقف روند بهره بردارى از پروژه ها به 
خاطر آنچه كه هزينه تراشــى براى دولت آينده خوانده شده، در فضاى 

رسانه اى انعكاس يافته است.
اين نماينده مجلس شوراى اسالمى مدعى شده كه دولت مستقر عامدانه 
در حال ايجاد مشكل در صنايع غذايى مرتبط با كشاورزى و امور دامى 

براى دولت آتى است و بايد جلوى آن گرفته شود.
اينكه تأكيد مديرارشــد اســتان بر تداوم بهره بردارى از پروژه ها در اين 
دوره زمانى چقدر در توسعه استان موثر است و از طرفى ادعاى نماينده  
مجلــس در خصوص ايجاد هزينه براى دولت جديد چقدر با واقعيت 
انطباق دارد، مســائلى است كه قضاوت آن با افكار عمومى است، اما از 
اين نكته نبايد غافل شد كه جمع بندى برنامه ها و فعاليت ها در روزهاى 
پايانى دولت مستقر امرى طبيعى و معمول است كه به مرور در سطوح 
مختلف انجام مى شــود تا بــا روى كار آمدن دولت بعدى كه عمدتاً با 
شعارها و برنامه هاى جديد در چهارچوب اسناد و قوانين كشور فعاليت 

خود را آغاز مى كند، روند اداره كشور و اجراى برنامه ها دنبال شود.
در اين ميان تعدادى از پروژه ها و طرح هاى عملياتى به لحاظ بازه زمانى 
خود در آســتانه بهره بردارى هستند كه على القاعده بايستى به سرانجام 
برسند و دستگاه هاى اجرايى ذى ربط نيز تمام توان خود را به كار گيرند 

تا در موعد مقرر از آنها بهره بردارى شود.
البته بخشــى از اين طرح ها و برنامه ها نيز در مراحل ميانى اجرا هستند 
كه تكليف آنها مشخص است، اما انتظار مى رود با توجه به ظرفيت ها و 
امكانات موجود روند اجرايى آنها ادامه يابد. اين مهم در سطح استان نيز 
از اهميت بسزايى برخوردار است و براساس آن انتظار مى رود در هفته ها 
و ماه هاى آتى شاهد سرعت بخشيدن به روند بهره بردارى از پروژه ها و 
به سرانجام رسيدن بسيارى از طرح ها و برنامه ها باشيم. آنچه مهم است 
توســعه استان براساس محورهاى تعريف شده و اولويت هاى پيش رو 

است كه در هر شرايطى بايد مورد توجه قرار گيرد.

واكسيناسيون 162هزار همدانى 
عليه كروناويروس

 سخنگوى دانشگاه علوم پزشكى ابن ســينا همدان از واكسيناسيون 
162هزار همدانى عليه كروناويروس خبر داد به طورى كه براى مقابله 
با نوع دلتا كرونا، رعايت دستورالعمل هاى بهداشتى بايد به بيش از 85

درصد برسد.
محمد طاهرى در گفت وگو با ايسنا، گفت: با ورود ويروس دلتا به كشور 
عمًال وارد پيك پنجم بيمارى شديم و اگر دستورالعمل هاى بهداشتى را 
رعايت نكنيم از 2هفته آينده وضعيت نامناسبى خواهيم داشت. وى با 
بيان اينكه از روز گذشــته، واكسيناسيون گروه سنى باالى 65سال را در 
استان، آغاز كرديم، بيان كرد: واكسيناسيون اين گروه انجام مى شود و تا 
زمانى كه پيامك براى افراد ارسال نشده به مراكز واكسيناسيون، مراجعه 
نكنند. طاهرى با اشــاره به RNAدار بــودن كروناويروس، گفت: اين 
ويروس ها جهش زا هستند، تعداد آنها در ميلى ليتر خون بسيار باالست 
و به دليل كوچكى ژنوم فرايند ترميم كمتر رخ مى دهد و موجب جهش 

ويروس مى شود.

نادرستى راه طى شده
  1- 2روز پيش ويدئويى از دعواى چند دختر دهه هشــتادى در 
فضاى مجازى بازتاب گســترده اى داشته و  هشــتگ هليا نام دختر 

قمه كش نيز در توييتر ترند شده است.
ايــن واكنــش در ايــران نســبت بــه موضوعــات و مــوارد مشــابه نيــز 
انجــام و پــس از مدتــى همــه مباحــث فرامــوش شــده و روزى از 

ــود. ــاز مى ش ــو آغ ن
2- به دنبال انتشار كليپى از درگيرى چند دختر نوجوان در پاركى در 
اصفهان و قمه كشــى يكى از آنها كه جنجال زيادى در فضاى مجازى 
به وجود آورد تحقيقات پليس براى شناســايى اين دختران آغاز شد 
و مأموران موفق شــدند در مدت كوتاهــى محل زندگى اين دختران 

را شناسايى كنند.
 دختران نوجوان با همراهى اعضاى خانواده شان به پليس شهر اصفهان 
منتقل شدند و معلوم شــد كه آنها از مدتى قبل  در فضاى مجازى با 
هم آشنا و دوســت شده بودند، اما كل كل ها و كرى خوانى هايشان در 
اين فضا باعث به وجود آمدن اختالف ميان آنها شــده بود و به همين 
دليــل در يكى از پارك ها با هم قرار گذاشــته بودند، اما در اين قرار 
بين تعــدادى از آنها درگيرى به وجود آمده و يكــى از آنها اقدام به 

قمه كشى كرده بود.
همچنين مشــخص شــد كه پس از اين درگيرى فرد ديگرى اقدام به 
فيلمبردارى كرده و ســپس اين فيلم را در شبكه هاى اجتماعى منتشر 

كرده بود.
تحقيق از دختران نوجوان ادامه دارد و پرونده آنها براى تصميم گيرى 

در اختيار مرجع قضايى قرار خواهد گرفت.
3- تا به اينجاى كار روايت رســمى و خبر پليس از حادثه روى داده 
منتشــر شــده كه به نظر توضيحات پليس در پاسخ به افكار عمومى 

ارائه شده است.
كارى كه معموالً در رويدادهاى مشــابه نيز انجام شده است، هر چند 
جنس اين قمه كشــى و درگيرى با ديگر حوادث،  مثًال قمه كشــى و 

زورگيرى موتورسواران بزهكار در بزرگراه ها متفاوت است.
4- در برخى از واكنش ها، قمه كشى دخترى نوجوان نتيجه رها شدگى 

اين نسل در دوران شيوع كرونا ارزيابى شده است.
رهاشــدگى و انباشت خشــونت كه اكنون با عادى انگارى شرايط از 
سوى مردم خود را به اين شكل نشان داده است هر چند پذيرش اين 
نظر زمانى ممكن خواهد بود كه حوادثى مشابه در ديگر نقاط جهان كه 

همه درگير كرونا بوده اند نيز رخ داده باشد كه چنين نيست.
5- برخــى هم از اين فرصت براى حملــه به فضاى مجازى و طرح 
درخواست مجدد خود براى فيلتر اين فضا به ويژه اينستاگرام استفاده 

برده اند.
دليل اين افراد هم فعاليت اين نوجوانان در فضاى مجازى و آشــنايى 

آنها با هم و بروز حوادث بعدى است.
به نظر، اين عده در نهايت فضاى مجازى را مســدود خواهند كرد و 

نيازى به ارائه دليل در رد اين ديدگاه نباشد.
6-  در ميان اين واكنش هاى جناحى و احساســى اما آنچه مشخص 
است شكست راه طى شده و مسير رفته در ارتقاى فرهنگى جامعه و 

مقابله با گسترش آسيب هاى اجتماعى است.
قمه هليا هرچند بر ســر طرف دعوا فرود نيامد، اما اين قمه بر ســر 
تمامى برنامه هايى كه در اين ســال ها اجرا شده نشست تا نشان دهد 
تا زمانى كه دستگاه هاى مسئول فرهنگى و اجتماعى به جاى عمل به 
وظيفه خود دلخوش و مشغول به سياست و آوردن و بردن آن باشند، 

هيچ تحول فرهنگى و اجتماعى پايدارى در كشور رخ نخواهد داد.
7- چند ســال پيش به ظاهر توجه كشــور به آســيب هاى اجتماعى 
جلب شد و برنامه  وبودجه و اعتبار براى برنامه هاى اجتماعى هر چند 
ديرهنگام در نظر گرفته شــد، اما اكنون با حركت هليا و آمارهايى كه 
از ديگر آسيب هاى اجتماعى منتشر مى شود، شكست اين سياست ها 

همچون برنامه هاى فرهنگى مشهود شده است.
امروز تمامى نگاه ها به دولت ســيزدهم است تا مشكالت اقتصادى و 
سياســت خارجى و ديگر حوزه ها را رفع كند، اما اگر اين دولت براى 
فرهنگ به عنوان هوايى كه همگان در آن تنفس مى كنند و جامعه به معنى 
تك تك افراد و تأثير رفتار مبتنى بر فرهنگ آنها بر هم برنامه نداشته باشد 
و نخواهد نهادهاى فرهنگى و اجتماعى را از وضعيت سياست زده امروز 
خارج كند و انجام وظيفه اصلى را از  آنها مطالبه كند، اخالق و فرهنگ 

جامعه راه سقوط را بيش از اين طى خواهد كرد.
پس اين قمه را جدى بگيريم قبل از آنكه ديرتر شود.

مساعدت  825 ميليون ريالى به بيماران سخت درمان همدان
 مســئول مشاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين ســالمت همدان از مساعدت  825ميليون ريالى مجمع خيرين سالمت 

همدان به بيماران سخت درمان همدان خبر داد.
حميد شــاكرى صفت در گفت وگو با فارس، با اشــاره به برگزارى 226مين جلسه شوراى مددكارى مجمع خيرين سالمت همدان، گفت: 
در اين جلسه پرونده 14بيمار سخت درمان بررسى شد. وى با اشاره به اينكه در اين جلسه پرداخت 355 ميليون ريال مساعدت بالعوض 

به بيماران سخت درمان مورد موافقت قرار گرفت افزود: 200ميليون ريال وام قرض الحسنه نيز به اين بيماران سخت درمان تعلق مى گيرد.
مســئول مشــاركت هاى مردمى  و امور مددكارى مجمع خيرين ســالمت همدان با بيان اينكه از ساير مراكز 270ميليون ريال براى بيماران 

سخت درمان تخفيف گرفته  ايم بيان كرد: در اين جلسه 3 بيمار در طرح «سخاوت» و3 بيمار در طرح«طعم مهربانى» قرار گرفتند.
وى مجموع مســاعدت ها را 825 ميليون ريال عنوان كرد و گفت: از آنجا كه گروهى از بيماران ســخت درمان زيرپوشــش مجمع خيرين 
سالمت از قشرهاى ضعيف و آسيب پذير جامعه در معرض ناامنى غذايى هستند نياز به كمك خيرين در حمايت از اين بيماران را داريم.

همدان در تأمين پالكت گروه هاى خونى منفى با كمبود مواجه است
 بنابر گفته رئيس سازمان انتقال خون استان همدان براى تأمين پالكت به گروه هاى خونى با RH منفى نياز داريم.

افشــين محمدى در گفت وگو با ايســنا، با بيان اينكه پالكت قابل ذخيره سازى نيســت، گفت: تمامى استان ها با تأمين پالكت مواجه 
هســتند چراكه عمر متوسط پالكت بين 3 تا 5 روز بوده و به اين ترتيب با كمبود پالكت در برخى گروه هاى خونى مواجه مى شويم. 
وى افزود: در حالت كلى گروه هاى خونى با RH منفى جمعيت بســيار كمى از جامعه را تشــكيل مى دهند به اين ترتيب براى تأمين 
پالكت در اين گروه هاى خونى به ويژه گروه خونى  O  و B  با RH منفى بيشــتر با مشــكل مواجه هستيم. محمدى با بيان اينكه در 
صورت نياز به گروه هاى خونى با RH منفى فراخوان داده مى شود، گفت: در صورت نياز از اهداكنندگان مستمر مجموعه انتقال خون 
 RH با B منفى و گروه خونى RH با O كمك مى گيريم كه در اين كار انسان دوستانه مشاركت داشته باشند. وى  افزود: گروه خونى
منفى بيشترين متقاضى و كمترين اهداكنندگان را به خود اختصاص مى دهد چراكه تعداد افراد جامعه با اين نوع گروه خونى به نسبت 

سايرگروه هاى خونى كمتر هستند.

1- هر چند كمبود واكســن كرونا مشهود اســت، اما با مازاد سرنگ! 
مواجه هستيم. گويا توليدكنندگان سرنگ با فكر اينكه واكسيناسيون تا 
خردادماه تمام مى شود سرنگ زيادى توليد كرده اند، اما در حال حاضر 
كمبود واكســن موجب نگرانى آنها شده اســت. گفتنى است آنقدر 
ســرنگ و سر سوزن در كشور توليد شده است كه اگر واكسن به همه 
مردم در كمتر از يك  ســال ديگر تزريق نشــود، اين توليدات تاريخ 

مصرفشان از بين مى رود.
2- واگذارى كارها به بخش خصوصى به ســفارتخانه هاى غربى در 
تهران رســيده است. گويا برخى سفارتخانه ها دريافت مدارك صدور 
رواديد را به شركتى مورد تأييد واگذار كرده اند. گفتنى است برخى از 
اين شركت ها با دريافت مبلغى در حدود 106 يورو، 3 ميليون تومان 

به  متقاضيان خدمات «وى .آى. پى» مى دهند !
3- مرغداران خاك اره به مرغ هايشــان مى دهند! گويا به دليل توزيع 
نيافتن نهاده ها از شــبكه بازار گاه به برخــى دالالن خوراك تقلبى و 
مخلوط شده با خاك اره را به مرغداران يا دامداران مى فروشند. گفتنى 
اســت جايگزينى خاك اره يا ديگر اقــالم موجب بيمارى مرغ و گاو 

مى شود و تخلفات را افزايش مى دهد.
4- حذف غربالگرى جنين به شوراى نگهبان رفته است. گويا حذف 
اجبارى غربالگرى جنين در مجلس تصويب شــده و اكنون در انتظار 

تأييد شوراى نگهبان است. 
گفتنى است بررســى اين طرح پيش از اين از سوى رئيس كميسيون 
بهداشت مجلس تكذيب شــده بود، اما حاال به نظر مى رسد مجلس 

پنهانى اين طرح را تصويب كرده است.
5-ژاپن به ايران واكسن هديه مى دهد. گويا ژاپنى ها در حدود 3ميليون 
دز واكسن به ايران ارســال خواهند كرد. گفتنى است احتماالً ارسال 
اين واكســن ها براى پيشــگيرى از ســفر ايرانى ها به ژاپن به منظور 

واكسيناسيون است.

 مديــركل ثبت احــوال اســتان همدان از 
كاهش 7/1درصدى آمار طالق در اين استان 

در 3 ماهه نخست امسال خبر داد.
بــه  آيينــى  در  حســن زاده زورمند  اســد 
مناســبت روز جهانــى جمعيــت و هفتــه 
ازدواج بيــان كــرد: 927 مــورد طــالق بهــار 
ســال 99 در اســتان همــدان بــه ثبــت رســيده 
ــا 7/1درصــد كاهــش  ــود كــه ايــن آمــار ب ب
ــورد  ــه 861م ــه نخســت امســال ب در 3 ماه

ــه اســت. ــالق كاهــش يافت ــه ط واقع
وى از افزايش 15/3درصدى آمار ازدواج در 
اين اســتان خبر داد و گفت: 3 ماهه نخست 
امســال 3 هزار و 890 مــورد ازدواج در اين 
استان به ثبت رسيده در حالى كه اين آمار در 
مدت زمان مشــابه سال گذشته3 هزار و 373

مورد بوده است.
و  ازدواج  آمــار  افزايش  حســن زاده زورمند 
كاهش طالق را مويد تأثير مثبت برنامه ريزى ها 
و برگــزارى كارگاه هاى آموزشــى پيش از 
ازدواج و اســتفاده از مشــاوره ها در راستاى 

تحكيم بنيان خانواده دانست.
وى بيان كرد: بنابراين بايد تالش ها را در اين 
راســتا دوچندان كرد، همچنين دولت بايد با 
فراهــم كردن زمينه ازدواج آســان، كمك به 
جوانان و بهبود وضعيت اقتصادى و معيشتى 
خانوارها، نقش خــود را به  خوبى در بحث 
خانواده و استحكام بخشى به اين نهاد مقدس 

ايفا كند.
مديــركل ثبت احوال همدان گفت: 5 هزار و 

708 مورد والدت از ابتداى سالجارى تا پايان 
خردادماه به ثبت رســيد كه اين آمار نســبت 
به مدت مشابه سال گذشته 6/1درصد كاهش 

داشته است.
حســن زاده زورمند بيان كــرد: از والدت هاى 
ثبت  شده در اين مدت، 91 مورد دوقلو بوده 
است كه 1/6درصد از والدت هاى ثبت  شده 
را به خود اختصاص داده و 6مورد 3 قلوزايى 

نيز به ثبت رسيده است.
وى در خصوص كارت هاى ملى هوشمند نيز 
گفت: از ابتــداى طرح جايگزينى كارت ملى 

هوشــمند با كارت ملى تاكنون يك  ميليون و 
357 هزار و 421 مورد درخواست كارت ملى 
هوشمند گرفته شده است كه با احتساب اين 
آمار معادل 94درصد از واجدين شــرايط در 
اســتان درخواســت كارت ملى خود را ارائه 

كردند.
حســن زاده زورمند با بيــان اينكه 16هزار و 
790 مورد شناســنامه جديد در 3ماهه امسال 
صادر و تعويض شــده است افزود: همچنين 
در ايــن مدت زمــان 174مــورد تغييرنام و 
214مورد تغيير نام خانوادگى در استان همدان 

انجام شده است.
مديركل ثبت احوال همدان، راه اندازى خطوط 
فيبر نورى در ســطح ادارات استان، تعمير و 
تجهيز ادارات را  از جمله طرح و برنامه هاى 
اجرا شــده و در دســت اقدام اين اداره كل 

دانست.
حســن زاده زورمند گفت: صدور شناسنامه، 
تغييــر مشــخصات هويتــى، ازدواج، ثبت 
فوت، صدور كارت هوشمند ملى و استعالم 
الكترونيكــى هويــت از خدمــات اداره كل 

ثبت احوال است.

شكستگى شيرآالت 
سد سرابى تويسركان
 علت هدررفت آب بود

 مديرعامل شــركت آب منطقه اى همدان 
گفت: به دليل شكســتگى شيرآالت خطوط 
انتقال آب سد ســرابى تويسركان، بخشى از 

آب اين سد به هدر رفت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، منصور ستوده 
بيان كرد: با شكســته شدن يكى از شيرآالت 
انتقال آب از سد سرابى به تويسركان تا 2روز 
مقدارى از آب خط انتقال اين سد هدر رفت.
وى افــزود: هفتــه پيش يكى از شــيرآالت 
خط انتقال آب ســد سرابى به علت گذشت 

7ســال از بهره بردارى آن خراب شده بود و 
با هماهنگى كه با پيمانكار ســد داشتيم اين 

مشكل برطرف شد.
مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان گفت: 
حق آبه كشــاورزانى كه در اين روز ها از اين 
سد خارج مى شد به 2برابر سهميه كشاورزان 
رسيد و با توافقى كه با آنها داشته ايم از سهميه 

حق آبه بعدى آنها كم مى شود.
ســتوده از تكميــل تصفيه خانــه ســد ســرابى 
ــهر هاى  ــه ش ــال آن ب ــط انتق ــيدن خ و رس
تويســركان و ســركان تــا چنــد مــاه آينــده، 
ــش  ــرفت بي ــرح داراى پيش ــن ط ــزود: اي اف
ــار  ــن اعتب ــا تأمي از 85درصــدى اســت و ب

ــد. ــردارى مى رس ــه بهره ب ــال ب امس

 نخســتين مركز جامع درمــان و بازتوانى 
معتادان اســتان همدان همزمــان با آغاز هفته 
بهزيســتى در ارتباط زنده تصويرى با معاون 
توســعه، پيشــگيرى و درمان اعتياد سازمان 

بهزيستى كشور راه اندازى شد.
به گزارش ايرنا، معاون توســعه، پيشگيرى و 
درمان اعتياد سازمان بهزيستى كشور در ارتباط 
زنده تصويــرى گفت: در ايــن مراكز برنامه 
اختصاصــى براى هر فرد با توجه به شــرايط 
اجتماعى و براســاس«مديريت مورد» صورت 
مى گيرد و مدت زمان اين برنامه يك ســال به 

طول مى انجامد.
فاطمه رضوان مدنــى در خصوص فرايند اين 
طرح افزود: در 4 ماه نخســت براساس برنامه 
مراكز بهبود ميان مدت و مراكز اقامتى افراد وارد 
فاز سم زدايى مى شوند و در اين مرحله معتادان 
تحت درمان هاى جســمى، روانى و اجتماعى 

قرار مى گيرند.
وى با اشــاره به اينكه پس از ســم زدايى هم 
فرد بهبود يافته براســاس درمان سرپايى و با 
كمك گروه هاى خوديارNA به مدت 8 ماه به 

شكل سرپايى تحت نظر طرح مديريت مورد در 
جلسات آموزشــى شركت مى كنند گفت: اين 
افراد هر هفته براى شركت در 2جلسه در مركز 
حضور يافته و خدمات روانشناسى و مددكارى 

دريافت مى كنند.
رضوان مدنى با اشــاره به اينكــه پس از دوره 
يك ســاله افراد بى ســرپناه و بى خانواده براى 
اسكان به مراكز توانمندسازى مى روند، افزود: 
همچنيــن اگر اين افراد پيش از اعتياد شــغل 
داشــتند با كمك مددكار به شــغل قبلى خود 
مى روند و ســاير افراد نيز با مهارت آموزى در 

مراكز به اشتغال پايدار دست پيدا مى كنند.
بــه گفته وى، اين مراكز به صورت برنامه يك 
ساله فعاليت مى كنند و معتادان بهبود يافته پس  
از يك ســال هم رها نشــده و تحت مراقبت 

همكاران بهزيستى هستند.
معاون توســعه، پيشــگيرى و درمــان اعتياد 
ســازمان بهزيستى كشور بيان كرد: مددجويان 
اين مراكز پس از پايان دوره يك ساله درمانى 
خــود در صورتى كه بدون شــغل باشــند، 
مى توانند از مشوق هاى بهزيستى با استفاده از 

وام خوداشــتغالى 500ميليون ريالى بهزيستى 
براى خود، اشتغال ايجاد كنند.

كارفرمايى(50ميليون  وى گفت: همچنين وام 
تومــان به ازاى هر يك از مددجويان مراكز) با 
بهره 4درصد به كارفرمايان پرداخت مى شود و 
مى تواننــد از بيمه خويش فرمايى و كارفرمايى 

استفاده كنند.
رضوان مدنى بيان كرد: بــا ايجاد اين مراكز و 
درمان تخصصى تر، با توجه به ماده مصرفى فرد 
معتاد و همكارى خانواده، پزشك، روانشناس، 
مددكار و مدير مركز، درصد موفقيت بهبودى 

به 40درصد افزايش خواهد يافت.
همدان  اســتان  بهزيستى  ســازمان  مديركل 
نيــز در اين آيين با بيان اينكه امروز شــاهد 
افتتاح يكى ديگر از خدمات نظام جمهورى 
اســالمى و دولت تدبير و اميــد در عرصه 
مبــارزه با آســيب اجتماعى اعتياد هســتيم 
گفت: مركز جامع درمــان و بازتوانى اعتياد 
بــا رويكرد علمى بــراى ترك اعتيــاد و با 
هدف تداوم و اســتمرار درمان در راســتاى 
نگهــدارى، بازتوانى و درمــان معتادان در 

همدان به بهره بردارى رسيد.
مهــدى دينارى با بيان اينكــه اين مجموعه با 
مساحت هزار مترمربع و ظرفيت 50 نفر افتتاح 
شد بيان كرد: 3ميليارد ريال براى تجهيزات اين 
مركز از محل منابع ســازمان بهزيستى هزينه 

شده است.
وى با اشــاره به اينكه هم اكنون 6 نفر شامل 
روانشناس، مددكار اجتماعى، پزشك، نگهبان 
و خدماتى در نخســتين مركز جامع درمان و 
بازتوانــى اعتياد فعاليت دارنــد افزود: هزينه 
نگهدارى هر يك از معتادان پذيرش شــده در 
ســالجارى اين مركز هر مــاه 25 ميليون ريال 
برآورد شــده و ســازمان بهزيستى آن را تقبل 

مى كند.
مديركل سازمان بهزيستى استان همدان با بيان 
اينكه معتادان در مدت حضور شبانه روزى در 
اين مركز از خدمات روانشناســى و مددكارى 
برخــوردار مى شــوند، گفــت: در اين مدت 
مهارت هاى حرفه آموزى در رشته هاى نجارى، 
ميناكارى، سفال، نقاشى و موسيقى را آموزش 

مى بينند.

 شهردار مالير از احداث كانال فاضالب 
پشت ناسيونال به  منظور جلوگيرى از بحران 

سيالب هاى فصلى خبر داد. 
حســين بابايى در گفت وگو با ايسنا، گفت: 
اين پروژه جزو پروژه هاى بازآفرينى شهرى 
اســت كه با هدف هدايت آب هاى سطحى، 
رعايت نــكات بهداشــتى، تنظيف محل و 
مديريــت بحران در ســيالب هاى شــهرى 
احداث شــده اســت.وى اقدامــات انجام 
گرفته در اين پروژه را شــامل ديوارچينى، 
كف ســازى و نصب دال بر روى آن به طول 
750 متــر بيان كرد و افزود: اين پروژه در 3 
فاز و هر فاز 250 متر اجرا مى شــود كه فاز 
نخست آن به طور كامل اجرا شده و فاز دوم 

20درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
بابايى در ادامــه از احداث يك بند انحرافى 
در كنــار ايــن كانال خبــر داد و گفت: بند 
انحرافى به  منظور هدايــت آب موجود در 
كانال احداث شــده تا عمليــات اليروبى و 

خاكبردارى كانال تسهيل شود.

وى با اشــاره بــه اينكه 
پوشش  براى  دال  توليد 
به صــورت  كانــال 
كارگاه  در  100درصــد 
انجام  شهردارى  توليدى 
كار  اين  افزود:  مى گيرد، 
صرفه جويــى  موجــب 
و  شــده  هزينه هــا  در 
اميدواريــم ايــن پروژه 
تا قبــل از آغــاز فصل 

بارندگى به بهره بردارى برسد.
بابايــى در بخــش ديگــرى از ســخنان خــود 
ــهردارى  ــتقرار ش ــه اس ــه اينك ــاره ب ــا اش ب
ــتر،  ــارت بيش ــور نظ ــه  منظ ــك ب الكتروني
اولويــت  در  عمــل  دقــت  و  شــفافيت 
كارى مــا بــوده اســت، گفــت: در ايــن 

دوره شــهردارى، 30 ســامانه 
راه انــدازى  الكترونيكــى 

ــد. ش
وى با بيان اينكه مدتى است 
بحث مميــزى و پالك كوبى 
شهر  ســطح  امالك  و  اموال 
آغاز شــده و در حال انجام 
اســت، افــزود: ايــن اقدام 
خدمات رســانى  زمينــه  در 
آتش نشانى، ارسال مرسوالت 

پستى، مسيريابى  و... سودمند است.
بابايى با اشــاره به نصــب دوربين هاى ثبت 
ســرعت و دوربين هاى انتظامــى در نقاط 
مختلف شهر، بيان كرد: اين كار نقش مهمى 
در افزايش سطح امنيت اجتماعى و شناسايى 

سارقان و متخلفان داشت.

شــهردار مالير با بيان اينكــه در اين دوره 
شهردارى اتمام و تكميل پروژه هاى عمرانى 
در اولويــت كارى ما قرار داشــت، گفت: 
پروژه جهــان كوچك، بام ماليــر، مجتمع 
تجارى جنب شــهردارى، ساختمان تجارى 
-  فرهنگى ميدان اســتاندارد، منطقه پشــت 
ناســيونال، پارك حاج نظر، پارك شــقايق، 
ســاختمان ادارى منطقه، ســاختمان ادارى 
خدمات شهرى و ايجاد ايستگاه آتش نشانى 
كــه در مرحله عقد قــرارداد اســت، اهم 
پروژه هاى عمرانى ما در اين دوره به شــمار 

مى روند.
وى با اشاره به اينكه المان هاى «مينى ورلد» 
در حــال احداث و تكميل هســتند، گفت: 
آبرســانى به كوه گرمه و تكميل آبشــار بام 
مالير، تكميل رستوران هاى سنتى بام مالير، 
حصاركشى اطراف پارك سيفيه، پارك كوثر 
و مجموعه تفريحى - توريستى مينى ورلد به  
منظور جلوگيرى از مزاحمت موتورسواران، 

صورت پذيرفت.

ثبت 7/1 درصد درمقابل 2 برابر ازدواج در 3 ماه

طالق در همدان عقب نشينى كرد

مركز جامع درمان اعتياد در همدان راه اندازى شد

احداث كانال فاضالب « پشت ناسيونال» مالير 
از سيالب هاى فصلى جلوگيرى مى كند

وجود850 تاكسى فرسوده در همدان
 بنابــر اعالم مدير معاونت تاكســيرانى و حمل ونقــل بار و كاالى 
شــهردارى همدان هزار و100 تاكسى فرسوده در سطح شهر داريم كه 

250دستگاه نوسازى شده و 850دستگاه باقى مانده است.
ميالد كريمى در گفت و گو با ايســنا، با اشاره به اينكه تمركز ما بر روى 
حذف خودروى پيكان از ناوگان تاكسيرانى است، گفت: براى نوسازى 
خودروى پيكان تسهيالت 50 ميليونى در نظر گرفته ايم و در حال حاضر 
70 خودروى پيكان از چرخه حمل ونقل خارج شده و 50 دستگاه باقى 

مانده كه بزودى حذف مى شوند.
وى با اشاره به اينكه هيچ تاكسى جديدى به ناوگان حمل ونقل عمومى 
اضافه نمى شــود، افزود: در حال حاضر 3 هزار و500 تاكسى در سطح 

شهر فعاليت داشته و تعداد آنها بيش از حد نياز است.
كريمى در ادامه با اشاره به افزايش قيمت كرايه بها در سالجارى بيان كرد: 

كرايه بها در سالجارى 30درصد افزايش پيدا كرده است.
مدير معاونت تاكســيرانى و حمل ونقل بار و كاالى شهردارى همدان به 
طرح كارتخوان دار شــدن تاكسى ها اشــاره كرد و گفت: در حال حاضر 
800 دستگاه از تاكسى ها مجهز به كارتخوان هستند، اما به دليل استقبال 
نكردن از پرداخت كرايه با كارتخوان در برخى از خطوط و نبود قطعات 
كارتخوان و تعميركار، استقبال زيادى از اين طرح نشد، اما به دنبال اين 

هستيم كه تمامى تاكسى ها به كارتخوان مجهز شوند.
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خبـر

گندم توليدى به مراكز خريد خارج از همدان 
تحويل داده نشود

 با وجود كاهش چشــمگير 
محصول گندم نبايد اجازه دهيم 
گندم توليدى بــه مراكز خريد 

خارج از استان تحويل شود.
فرماندار همــدان در بازديد از 
گندم  تضمينــى  خريــد  مركز 
شــركت  روســتايى،  تعــاون 
توليدى در حــال احياى«كيميا 
پنيــر» و طرح هــاى در حــال 
احداث مجتمع كشت و صنعت 

ياس در بخش قهاوند گفت: وضعيت خريد تضمينى گندم در بخش 
قهاوند، آغاز به كار مجدد شــركت توليدى كيمياپنير و چندين طرح 
توليدى در دســت اجراى مجتمع كشت و صنعت ياس را با حضور 
مديران ذى ربط استانى و شهرستانى از نزديك مورد بررسى قرار داد.
محمدعلى محمدى با اشاره به كاهش نزوالت جوى در سال زراعى 
جــارى و كاهش ميزان گندم ديم افزود: با وجود كاهش چشــمگير 
محصول گندم نبايد اجازه دهيم گندم توليدى به مراكز خريد خارج 

از استان تحويل شود.
وى با انتقاد از فعال نبودن مركز خريد تضمينى گندم در روســتاى 
كوزره بيان كرد: تعاون روســتايى شهرستان در اسرع وقت نسبت به 
حل مشكل و فعال كردن اين مركز اقدام و از خروج گندم منطقه به 

مراكز خريد خارج استان پيشگيرى كند.
فرمانــدار همدان در بازديد از شــركت توليدى كيمياپنير قهاوند نيز 
وضعيت پيشــرفت كار احيا و راه اندازى مجــدد اين واحد توليدى 
را نامطلوب دانست و افزود: با پيگيرى هاى مكرر مشكل اين واحد 
توليدى مرتفع و مجدداً شــرايط ادامه فعاليت براى آن مهيا شــد و 
انتظار داريم اين واحد هرچه ســريع تر به چرخه توليد بازگشــته و 

فعال شود.
وى در ادامه با حضور در مجتمع در حال احداث كشــت و صنعت 
ياس قهاوند مراحل پيشــرفت كار طرح هاى در دســت اجراى اين 
مجتمع را از نزديك مورد بررســى قــرار داد و گفت: طرح هاى اين 

مجتمع با زمان بندى مشخص در حال انجام است.
محمــدى بيان كرد: در راســتاى خدمــات زيربنايــى موردنياز آن 
پيگيرى هاى الزم به عمل آمده و اميدواريم بزودى شاهد راه اندازى 

طرح هاى توليدى اين مجتمع بزرگ باشيم.

فرماندار فامنين: 
ايجاد اشتغال در روستاها  دغدغه اصلى 

فرماندارى است
 از ظرفيت هاي موجود در روســتاها جهت ايجاد اشتغال پايدار 
براي جوانان روستا و توسعه كسب وكار محلي مى توان بهره گرفت.

فرماندار شهرســتان فامنيــن در بازديدى كه به صورت ســرزده از 
بخشــدارى پيشــخور انجام داد، بر ضرورت توجه به ايجاد اشتغال 
در روســتاها و نوسازى و بهسازى بافت فرسوده روستايى در سطح 
بخش پيشــخور تأكيد كرد و گفت: پاســخ دهى مناســب و تكريم 
ارباب رجوع و رعايت كامل دســتورالعمل هاى بهداشتى نيز بايد در 
سطح بخشدارى و دهيارى هاى تحت پوشش مورد توجه جدى قرار 

گيرد.
ســيد مجيد شــماعى افزود: زيبا و دلنشــين تر كردن محيط زندگي 
روستاها، رونق گردشگري و ايجاد اشتغال از حداقل مزاياي نوسازي 
خانه هاي روستايي اســت كه ضرورت توجه بيشتر به اين مقوله را 

ناگزير كرده است.
ــي  وى گفــت: بافــت فرســوده و ناكارآمــد شــهري بــه مناطق
اطــالق مي شــود كــه عناصــر تشــكيل دهنده آن اعــم از تأسيســات 
روبنايــي، زيربنايــي، ابنيــه، خيابان هــا و دسترســي ها، دچــار 

ــت. ــده اس ــدي ش ــودگي و ناكارآم فرس

 كارگروه آرد و نان  مالير برگزار شد
 مالير- خبرنگار همدان پيام: كارگروه آرد و نان شهرستان مالير 
به رياســت معاون سياســى و اجتماعى فرماندارى اين شهرســتان 

برگزار شد.
معاون سياســى و اجتماعى فرماندارى مالير در كارگروه آرد و نان 
شهرستان مالير كه در محل فرماندارى مالير برگزار شد گفت: هيچ 
كوتاهى در ارائه نان باكيفيت پذيرفته نيست و الزم است كه  اصالح 

سهميه آرد و گندم باكيفيت در اين شهرستان انجام گيرد.
حسين فارســى با ابراز گاليه از نحوه ارائه نان بى كيفيت به مردم و 
روند توزيع آرد و گندم در اين شهرســتان، بيان كرد: جلب رضايت 
مردم براى ما در درجه نخست اهميت است و هيچ كوتاهى در ارائه 

نان باكيفيت به مردم پذيرفته نيست.
در  نــان  پخــت  كنتــرل  و  نظارت هــا  تشــديد  خواســتار  وى 
ــا  ــژه در آزادپزه ــع آرد به وي ــر نحــوه توزي ــا و نظــارت ب نانوايى ه
شــد و گفــت: بــه جــد ميــزان آرد ورودى بــه نانوايى هــا در شــهر 
و روســتا، مقــدار مصــرف آرد دربــازه زمانــى موردنظــر، آرد باقــى 
ــط  ــتگاه هاى ذى رب ــوى دس ــان از س ــت ن ــاى كيفي ــده و ارتق مان

ــدات الزم انديشــيده شــود.  ــرل و تمهي كنت
فارســى بر لزوم اصالح ســهميه آرد براساس ســرانه جمعيتى اين 
شهرســتان، اصالح سيستم حمل ونقل، تحويل سهميه گندم باكيفيت 
بــه كارخانه آرد مالير و نظارت دقيق اداره غله بر تخليه گندم تأكيد 
كــرد و افزود: كميته ويژه  نظارت بر نحوه توزيع آرد و كيفيت پخت 
نــان به جد رصد كند و جلســات آرد و نان بايد به صورت هفتگى 
برگزار شود تا شــاهد ايجاد نارضايتى و بروز مشكل در اين حوزه 

نباشيم.

فرماندار كبودراهنگ:
رعايت پروتكل هاى بهداشتى  به زير 50 درصد رسيده 

است
 كبودراهنــگ- خبرنــگار همــدان پيــام: رعايــت شــيوه نامه هاى بهداشــتى و 
ــر از 50درصــد رســيده و وضعيــت شهرســتان از نظــر  ــه كمت اســتفاده از ماســك ب

ــت. ــى اس ــگ نارنج ــدى رن رنگ بن
فرماندار شهرستان كبودراهنگ در ستاد مقابله و پيشگيرى كنترل ويروس كرونا گفت: 

واكسيناسيون افراد باالى 68سال در شهرستان كبودراهنگ آغاز شده است. 

حجت ا... مهدوى به عادى انگارى در ميان مردم انتقاد كرد و افزود: همين عادى انگارى ها 
موجب مى شود كه پيك جديد به وجود آيد.

وى با اشــاره به اينكه در بخش شيرين ســو 338 نفر تاكنون بــه ويروس كرونا مبتال 
شــده اند، افزود: تجمعات و برگزارى مراســم ها همچنان ممنوع اســت و كسانى كه 
شيوه نامه هاى بهداشتى و استفاده از ماسك را رعايت نكنند تمامى محدوديت ها دوباره 

آغاز مى شود.
مهدوى  نســبت به بعضى خبرنگاران نسبت به نوشتن برخى خبرهاى كذب انتقاد كرد 
و گفت: در شهرستان مســئوالن و  مديران  شبانه روز در حال تالش براى پيشرفت و 
توسعه اين شهرستان هستند و بايد كارهاى انجام شده مانند برگزارى 3 انتخابات مهم 

در شهرســتان و ديگر كارهاى انجام شده به درستى به مردم عزيز اطالع رسانى شود و 
خبرنگاران بايد امانتدار باشند و مشكل تراشى نكنند و سعى كنند كمك كنند تا مشكل 

و موانع حل شود.
 مدير مركز بهداشــت و مسئول واكسيناسيون شهرستان كبودراهنگ نيز در اين نشست 
بيان كرد: واكسيناســيون اولويت سنى باالى 68 سال در شهرستان آغاز شده به همين 
علت مراكز ســه گانه واكسيناســيون بــه 10مركز در كبودراهنــگ و 2مركز در بخش 

شيرين سو و گل تپه افزايش خواهد يافت.
فرشته ستايش گفت: 2 هزار و850 دز واكسن  در شهرستان موجود است و خوشبختانه 

تاكنون ويروس كرونادلتا در شهرستان مشاهده نشده است.

 على رغــم اينكــه خيرين در همــه حوزه ها در 
شهرستان بهار وارد شــده اند، جاى مجمع خيرين 
ازدواج در شهرســتان بهار خالى اســت و مجمع 

خيرين در دوام و قوام خانواده ها مؤثر است.
فرمانــدار شهرســتان بهار در ســتاد ســاماندهى 
امور  جوانان به تشــكيل مجمع خيرين ازدواج در 

شهرستان بهار تأكيد كرد.

احســان قنبرى بيان كرد: با توجه به شيوع ويروس 
كرونا، برنامه هاى غنى سازى اوقات فراغت بيشتر در 
فضاى مجــازى جريان دارد و ادارات مرتبط بايد با 

تمام توان در اين عرصه وارد شوند.
وى به فعاليت سمن ها در شهرستان بهار اشاره كرد و 
گفت: اعضاى سمن ها جواناِن كم ادعاى داراى طرح 
و برنامه هستند كه دولت در راستاى پيشبرد اهداف 

آنها كمك خواهد كرد.
قنبرى با اشــاره به سالروز ازدواج حضرت على(ع) 
و حضــرت فاطمه(س) افزود: همايشــى به همين 
منظور در پارك الله شهر بهار با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى برگزار مى شــود و در كنار آن گروه هايى 
براى پرســش و پاسخ مستقر مى شــوند، همچنين  
گروه مشــاوره ازدواج در روستاها در هفته ازدواج 

فعاليت خواهند داشت.
معاون جوانان اداره كل ورزش وجوانان استان همدان 
هم گفت: به گفته رهبر معظم انقالب طبق بيانيه گام 
دوم انقالب جوانان محور توســعه در نظام اسالمى 
هســتند و مصداق جوانان و درخواســت رهبر به 
تشــكل هاى مردم نهاد برمى گردد و شايســته است 
دستگاه هاى دولتى برنامه هاى فرهنگى و هنرى خود 

را به سمن ها بسپارند.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى شهرستان بهار، 
جمال لطيفى بيان كرد: 154سمن در استان همدان از 
وزارت ورزش وجوانان اعتبارنامه دريافت كرده اند و 
با توجه به هر 5 هزار نفر يك سمن استان همدان در 
اين راستا پيشتاز بوده، ولى به لحاظ كيفى به سمن ها 
توجه نشده است در صورت توانمند شدن سمن ها، 
مى توانيم اقدامات مطلوبى انجام دهيم و دستگاه ها 

قســمتى از برنامه هاى فرهنگى اجتماعى خود را به 
سمن ها واگذار كنند.

 واكسيناســيون كوويــد 19 متمركز و 
تجميعى انجام مى شود

فرماندار بهار همچنين در كارگروه سالمت و امنيت 
غذايى شهرســتان بهار گفــت: در صورت افزايش 
ميزان تزريق واكسن، درخصوص تعدد اماكن تزريق 
واكسن در شهرســتان بهار تصميم گيرى مى شود و 
واكسيناســيون در شهرستان بهار به صورت متمركز 

و تجميعى انجام مى شود.
احسان قنبرى بيان كرد: وضعيت كرونايى شهرستان 
بهــار طبق آمار، نارنجى اســت و على رغم افزايش 
آلودگى هــا و افراد داراى تســت مثبت، مرگ ومير 
نسبت به گذشــته كاهش يافته كه واكسيناسيون و 

زحمات كادر درمان بى تأثير نبوده است.
وى گفت: درخصوص وضعيت كارگران فصلى و 
مســافران از شهرهاى جنوبى كشور تمهيداتى بايد 
انديشيده شود و مراكز اســكان جمعيت كارگرى 
مشخص شــده و معاينات مســتمر از آنان انجام 
شــود و خودروهــاى غيربومى توســط مأموران 
راهنمايى ورانندگى به بيرون از شهرســتان هدايت 
شــوند و چادر زدن در پارك هاى شهرســتان بهار 

ممنوع است.
در ادامه مدير شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهار 
هــم بيان كرد: با توجه به افزايش مراجعات بيماران 
ســرپايى در شهرســتان بهار، پرهيــز از تجمعات 
فاصله گذارى اجتماعى استفاده از ماسك و رعايت 

پروتكل ها همچنان پيشنهاد مى شود.
 محمد به نشــان درخصوص پوشش واكسيناسيون 
كوويد 19 در شهرســتان افزود: در شهرستان بهار5
هزار و297 واكســن كرونا در دز اول و 3 هزار و85

مورد در نوبت دوم بــا اولويت جانبازان، پاكبان ها، 
كاركنان آرامستان ها، بيماران سرطانى و خاص، كادر 
بهداشتى و درمانى و افراد باالى 70 سال تزريق شده 

است.
وى با اشاره به وضعيت بيمارى كرونا در شهرستان 
بهار، گفت: در شهرستان بهار از ابتداى بيمارى كرونا 
تاكنون تعداد بيماران بســترى  هزار و42 نفر، تعداد 
بيماران ســرپايى  2 هزار و574 نفر، تعداد فوتى ها 
136 نفر  بوده و 721مورد تســت سريع نيز انجام 
شــده و 43 هزار و 256 نفر نيز پيگيرى از اطرافيان 

افراد مبتال صورت گرفته است.
شــايان ذكــر اســت، آمــار فوق تــا پايــان روز 

دوشنبه21تيرماه 1400 است.

فرماندار بهار تأكيد كرد
لزوم تشكيل مجمع خيرين ازدواج در بهار

 درگزيــن ـ يوســف امينــى: 2ســوله از مجموعــه 
ــات  ــى عملي ــل تكميل ــنقرآباد در مراح گاودارى س
ــن  ــه اي ــزودى دام ب ــرار دارد و ب ــود ق ــى خ عمران
ــن طــرح  ــا اجــراى اي ــل مى شــود. ب 2 ســوله منتق
ــتقيم و  ــورت مس ــه ص ــر ب ــراى 400 نف ــزرگ ب ب
700 نفــر بــه صــورت غيرمســتقيم  اشــتغال ايجــاد 

مى شــود.
فرمانــدار شهرســتان درگزين در بازديــد از پروژه 

عظيم گاودارى 6 هزار رأسى سنقرآباد در شهرستان 
درگزيــن گفت: 2انبار نگهــدارى علوفه در مراحل 
تكميلى عمليات عمرانــى قرار دارند كه در يكى از 

اين سوله ها علوفه نگهدارى مى شود.
على اصغــر ناظرى پور با اشــاره به  پــروژه عظيم 
60هكتارى غرب كشور بيان كرد:  عمليات گازرسانى 
اين پروژه از مهمترين پروژه هاى شهرســتانى است. 
پروژه راهسازى و ساير مقدمات تكميلى اين پروژه 

بزرگ در حال انجام  است.
وى در ادامه بازديد از پروژه هاى عمرانى در روستاها 
از عمليــات جدول گذارى تســطيح و زيرســازى 

روستاى ركين نيز بازديد كرد. 
ناظرى پــور در جريان ايــن بازديد گفــت: چهره  
شهرستان در حال تغيير و تحوالت بزرگ قرار گرفته 

است. 
روستاى ركين سال هاست كه در انتظار اين تحوالت 

اســت و به خواست خداوند و همكارى مردم،  اين 
موضوع محقق شــده و اميدواريــم با فضايى كه در 
روستاى ركين ديده شد، آينده بسيار آبادى در انتظار 
اين روســتا و مردم خوب آن باشــد. آسفالت ريزى 

روستاى ركين بزودى انجام مى شود.
شايان ذكر اســت، براى نخســتين بار است كه در 
اين روستا عمليات عمرانى جدول گذارى تسطيح و 

زيرسازى انجام مى شود.

فرماندار درگزين از بهره بردارى گاودارى6هزار رأسى خبر داد

اشتغالزايى 400 نفره در درگزين

 تــاالب فصلى آق گل، بزرگتريــن تاالب طبيعى 
استان همدان است كه معموالً از اواسط پاييز تا اواسط 
بهار سال بعد به مرور آبگيرى مى شود و در صورت 
ســيراب شدن تا اواسط تابستان نيز در آن آب وجود 

دارد.
تــاالب فصلى آق گل در ســال هاى اخيــر به دليل 
مشكالتى از جمله تأمين نشدن حق آبه آن و همچنين 
كمبود بارش ها دچار خشكسالى شده و با روند كمبود 
بارش ها در سالجارى اين تاالب امسال كامًال خشك 

شده است.
به گــزارش همدان پيــام، بي نظيرتريــن و زيباترين 
اكوسيستم طبيعت كه سخاوتمندانه زيبايي اش را در 

اختيار انسان ها قرار داده تاالب ها هستند.
تاالب ها در اكوسيستم طبيعت از اهميت فوق العادي 
برخوردارنــد كه با بي مهري انســان ها دســتخوش 

صدماتي شايد جبران ناپذير شده اند.
تاالب ها تراژدي تلخ كاهش ذخيره آبي، خشــكي و 
نابــودي را تجربه مي كنند كه آنهــا را به مظلوم ترين 

اكوسيستم ها تبديل كرده است.
تاالب ها بهترين زيستگاه براي زندگي و تأمين غذاي 
پرندگان، ماهي ها و آبزيان هستند، گرچه اين زيبايي 
وســعت چنداني ندارند، اما به علــت ويژگي هاي 
منحصر به فردشــان بهترين بوم بــراي فعاليت هاي 

اقتصادي، اجتماعي و بخصوص تفريحي است.
تاالب ها ساالنه تعداد بيشماري گردشگر را به سمت 
خود مي كشــانند و زيبايي هايشــان را نثار انسان ها 
مي كنند، اما وظيفه ما حمايت از اين طبيعت آرام قبل 

از نابود شدنشان است.

بررسى پيشينه تاالب آق گل بيانگر اين موضوع است 
كه ارتفاع تاالب حتى در ســال هاى پر آب از نيم متر 
تجــاوز نمى كرد، اما به دنبال دســتكارى آن و ايجاد 
ديواره در حوالى تاالب ارتفاع و عمق آب افزايش، اما 

وسعت و ماندگارى آب كاهش يافته است.
بيشتر ساكنان حاشيه تاالب آق گل در حرفه كشاورزى 
فعاليت دارند و كشــاورزان اين منطقه براى آبيارى 
محصوالت خود  به شدت اقدام به برداشت منابع آبى 

براى كشت هاى پر آب بر مى كنند .
 اكبر يكى از كشــاورزان آن حوالى است او مى گويد 
حق بــا تاالب اســت. او دامدار اســت، در آق گل. 
همچنان كه از گرما كالفه است، مى گويد:«اول تاالب 
 مهم اســت، بعد شرب و كشــاورزى.» اهالى آق گل  
دوســت دارند روزگار خوش تاالب را ببينند. آنقدر 
خوب كه«صياد به صيد و صيادى  مشــغول باشــد، 
كشــاورز به كشــاورزى اش و دام سبك و سنگين، 
 علوفه تازه دارند.»  ســال پيش هم آب به  آق گل آمد، 

اما ديرتر و كمتر.
تاالب فصلى آق گل با وســعتى حــدود830 هكتار 

در جنوب شــرقى روســتاى 
اســالم آباد از توابع شهرستان 
مالير و روستاى توتل در كنار 
كوه كت در مرز اســتان هاى 

همدان و مركزى قرار گرفته اســت و شــايد همين 
قرارگيرى در مرز 2اســتان موجب بى توجهى به اين 

تاالب بزرگ شده است.
وقتى بــه ورودى تاالب رســيديم لحظــه اى مات 
و مبهوت شــدم چراكه اين تــاالب زيبا و پر از آب 
هميشــه پرندگان مهاجر و زيباى بسيارى را ميهمان 
خود مى ديد، اما به جز خشكى و بيابان چيزى از اين 

تاالب زيبا برجاى نمانده بود.
با وجود گرماى بســيار هوا كمى جلوتر رفتيم و باز 
هم صحنه هايى را ديديم كه شــايد براى هر بيننده اى 
دردآور باشــد ماهى هاى بى جانى كه از شدت گرما 
خشك شده بودند و صحنه هاى دلخراشى را از مرگ 

محيط زيست به رخ مى كشيدند.
آق گل ســرزنده اى كه پرندگان زيبــا و مهاجر را در 
خود جاى مــى داد از آن جز بيابــان بى آب و علفى 
باقــى نمانــده بود. 
رئيس اداره حفاظت 
يســت  محيط ز
ماليــر  شهرســتان 
شدن  خشك  درباره 
گفت:  آق گل  تاالب 
تاالب  شدن  خشك 
آق گل بــا توجه به 
فصلى بودن آن امرى 

طبيعى اســت و در سال هاى 88 تا 95 نيز اين تاالب 
كامًال خشك بوده است، امسال نيز به دليل خشكسالى 
بى سابقه در 50 سال اخير، طبق روال طبيعى خشك 
شده است. عباس نجارى با اشاره به اين موضوع كه 
بارش هاى فصلى مهمترين منبع تغذيه اين تاالب است 
بيان كرد: مهمترين دليل خشك شدن تاالب، كاهش 
بارش هــاى فصلى  اســت و  از طرفى حوضه آبريز 
رودخانه قره چاى در جنوب دشت كميجان به عنوان 
حق آبه زيست محيطى اين تاالب يكى ديگر از منابع 
تغذيه تاالب اســت كه متأسفانه تا امروز به صورت 

كامل تأمين نشده است.
وى با اشــاره به اينكــه بخش عمــده اى از حق آبه 
زيست محيطى تاالب در اختيار استان مركزى است، 
گفت: سال گذشته اقداماتى انجام شد تا خشك شدن 
تاالب به تعويق بيفتد و در يك دوره زمانى نهرى از 
رودخانه قره چاى به سمت تاالب باز شد، اما حق آبه از 

طرف وزارت نيرو به طور كامل محقق نشد.
نجارى با اشــاره به كشــت محصوالت پر آب بر در 
منطقه آق گل اشاره كرد و افزود: جهادكشاورزى بايد 
به عنوان متولى اين امر، كشاورزان را به سمت كشت 
محصوالت كم آب بر و پاييزه كه نيازى به تأمين آب 

از طريق آبخوان ها ندارند، هدايت كند.
وى در ادامه از مهاجرت پرندگان ساكن در اين تاالب 
به طور كامل خبر داد و گفت: بســيارى از پرندگان 

مهاجــر همچون اردك سرســبز، فالمينگو، خوتكا، 
كاكايى، پاچيليك و عقاب تاالبى كه در مسير مهاجرت 
خود اين تاالب را براى استراحت يا زادآورى انتخاب 
مى كردند، در حال حاضر با خشــك شدن تاالب در 
منطقــه حضور ندارنــد. نجارى بــه  تدوين برنامه 
مديريت زيســت بومى تاالب آق گل بين دو اســتان 
همدان و مركزى اشــاره و بيان كرد: پس از برگزارى 
جلسات متعدد بين 2 اســتان و با حضور ذى نفعان 
بومى و محلى و ارگان هــاى متولى، برنامه مديريت 
زيســت بومى تاالب تدوين و نهايى شد و قرار است 

در كميته برنامه ريزى 2 استان مصوب شود.
وى تأمين حق آبه زيســت محيطى تاالب را از نتايج 
تصويب برنامه مديريت زيســت بومى آن دانســت 
و گفت: يكى ديگــر از اقدامات نويدبخش در مورد 
تــاالب آق گل، احداث دوميــن دريچه هيدروليكى 
تاالب با قابليت انتقال آب از حاشيه به سمت تاالب 
با دبى 10 مترمكعب در ثانيه بود كه اخيراً انجام شد، 
اين دريچه ها با جلوگيرى از خروج آب از تاالب، در 

احياى آن بسيار مؤثر است.
نجــارى بيان كرد: هدف دوم احداث اين دريچه هاى 
هيدروليكى استفاده از ظرفيت تاالب در مواقع بحرانى 
مانند ســيل است. اين دريچه ها با هدايت سيالب به 
تاالب، از آســيب زدن به اراضى كشــاورزى منطقه 

جلوگيرى مى كند.

اينجا خاك به جاى آب مى نوشند

چراى گوسفندان در پهنه «آق گل»«آق گل»
■ اراكى ها حق آبه تاالب را بستند
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پايبندى خود را به گفت وگو و ديپلماسى 
به نمايش گذاشته ايم

 در سطح جهانى پايبندى مصممانه خود به گفت وگو و ديپلماسى 
را با مشاركت فعال در مجامع مختلف بين المللى براى پاسخگويى به 
شمار كثيرى از چالش هاى بين المللى از جمله در مذاكرات چند ماهه 
اخير براى احيا و جانى دوباره بخشيدن به برجام به نمايش گذاشته ايم.
وزير امور خارجه در نشست ميان دوره اى(مجازى) وزيران امورخارجه 
جنبش عدم تعهد گفت: موج خروشان چالش هاى جهانى كه امروز با 
آن مواجه هستيم، نياز به اقدامات جمعى بيشتر را در سطح بين المللى 
تقويت كرده است. در واقع، چند جانبه گرايى ديگر گزينه اى محتاطانه 
تلقى نمى شــود، بلكه تنها پاسخ مناســب به بحران هاى شديد جهان 

محسوب مى شود.
محمدجواد ظريف افزود: ترديدى نيســت كه جنبش عدم تعهد - به 
عنوان يك ســكوى بين الدولى برجســته مى تواند فرصتى مناسب را 
به منظور ارتقا و تقويت مشــاركت جهانى در برهــه زمانى افزايش 

يكجانبه گرايى و حمايت گرايى در صحنه بين الملل فراهم كند.
وى بيــان كرد: بيمــارى همه گيــر كوويــد - 19 بزرگترين آزمون 
همبستگى جهانى در نســل هاى بشر بوده  است. اين بيمارى همه گير 
به ما يادآورى كرده اســت كه در واقع چقدر به هم وابسته هستيم و 
همكارى بين المللى براى سالمت جمعى، شكوفايى و امنيت ما چقدر 

سرنوشت ساز و مهم است.
وزيــر امور خارجه گفت: اين وضعيت همچنان حاكميت قانون را در 
ســطح بين المللى به ضعف مى كشــاند و صلح و ثبات را در سراسر 
جهان تهديد مى كند. در حالى كه برخى ملت ها با تروريسم اقتصادى 
و تجاوزات نظامى تهديد مى شوند، ديگر ملت ها فشار ضربات ناشى 

از سياست هاى حمايت گرايانه آمريكا را تحمل مى كنند.
ظريــف افزود: حمايــت كوركورانه و لجام گســيخته از آپارتايد در 
فلسطين و انكار حقوق اساسى مردم فلسطين وضعيت ناپايدار منطقه 
خاورميانه را وخيم تر مى كند. شــمار بسيار اندك كشورهاى عربى كه 
خود را با ايــن طرح ها و ديگر طرح هــاى توطئه آميز اياالت متحده 
همسو كرده اند نه تنها به مردم فلسطين خيانت مى كنند، بلكه صلح و 

امنيت در كل منطقه را بيشتر به خطر مى اندازند.

سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس: 
قيمت نهاده هاى دامى 460 درصد 

افزايش داشته
■ با اصالح الگوى كشت سويا و ذرت توليد كنيم

  در ســايه وجود رانت در بحث تأمين نهاده هاى دامى قيمت اين 
نهاده ها بين 120 تا 460 درصد افزايش پيدا كرده است.

سخنگوى كميسيون كشــاورزى در مجلس در گفت وگو با فارس، 
گفت: در سايه وجود رانت در تأمين نهاده هاى دامى و تخصيص ارز 
4 هزار و200 تومانى به ايــن موضوع قيمت نهاده هاى دامى 120تا 

460 درصد افزايش پيدا كرده است.
حجت االسالم والمســلمين احد آزاديخواه افزود: در جريان بررسى 
و تصويب اليحه بودجه ســال 1400 ما در مجلــس اصرار زيادى 
داشــتيم تا ارز 4 هــزار و200 تومانى براى تأميــن نهاده هاى دامى 
حذف شــود و اين يارانه پنهان به صورت شفاف و روشن در اختيار 
مصرف كنندگان قرار گيرد، اما دولت حاضر به پذيرش اين كار نشد.
وى گفت: متأسفانه در ســايه تخصيص اين يارانه پنهان به واردات 
نهاده هاى دامى و ايجاد رانت در واردات اين نهاده ها شــاهد افزايش 

120 تا 460درصدى قيمت نهاده هاى دامى در كشور هستيم.
آزاديخــواه بيان كرد: عامل ديگرى كه موجب افزايش قيمت نهاده ها 
شــده بحث خشكسالى است كه ما با كاهش علوفه در كشور مواجه 
شــده ايم و همين مسأله ســختى كار را در اين حوزه تشديد كرده 

است.
وى در ادامــه افزود: با وجود همه ايــن افزايش قيمت ها ما مى بينيم 
كه شــير و لبنياتى كه از دامداران خريدارى مى شود قيمتش افزايش 
چندانى نيافته و ما در كميســيون كشــاورزى از سازمان حمايت از 

مصرف كنندگان در اين زمينه گله مند هستيم.
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى گفت: نمى شــود 
مواداوليه و نهــاده با قيمت باال در اختيــار توليدكننده قرار گيرد و 

محصول كار وى با قيمت پايين خريدارى شود.
وى بيــان كرد: يكى از اقداماتى كه مــا مى توانيم در اين زمينه انجام 
دهيم اين اســت كه با اصالح الگوى كشــت در مورد كشــاورزان 
نهاده هاى جايگزين براى سويا و ذرت داشته باشيم تا به جاى اينكه 
از كشــورهاى دور اين نهاده ها را وارد كنيــم خودمان در داخل با 
اصــالح الگوى كشــت بتوانيم نهاده جايگزيــن را توليد كنيم و در 

اختيار دامداران قرار دهيم.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى:
4تا 7 ميليون ُتن نهاده دامى در بنادر كشور 

در آستانه فاسد شدن است
 در اين شرايط ســخت كمبود نهاده هاى دامى 4 تا 7 ميليون تن 
نهاده هاى دامى در بنادر شمال و جنوب كشور دپو شده و در آستانه 
فاسد شدن قرار دارد كه در اين رابطه نياز است كميسيون كشاورزى 
مجلس هرچه ســريع تر فكرى به حال ترخيص اين نهاده هاى دامى 

دپو شده در بنادر كشور كند.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس شــوراى اسالمى در گفت وگو با 
ايســنا، گفت: در حال حاضر تأمين نهاده هاى دامى براى دامداران و 
كشاورزان مشكل و معضلى بزرگ شده كه ترخيص اين ميزان نهاده 
دامى شامل جو، كنجاله، دانه هاى روغنى و سويا و... از نقش مؤثرى 
در مرتفع شدن بخش عمده مشــكالت دامداران به صورت مقطعى 

برخوردار خواهد بود.
كيومرث ســرمدى واله با بيان اينكه كشــاورزان و دامداران از جمله 
عوامل ايجاد امنيت غذايى كشــور به شــمار مى رونــد و در امنيت 
غذايى كالن كشــور نقش بسزايى دارند، بيان كرد: متأسفانه به  داليل 
مشــكالت عديده امروز حال كشاورزان و دامداران خوب نيست و 
مشــكالت آنان را گرفتار كرده و مجبورند دام مولد خود را كشــتار 
كنند و ســرمايه خود را از دست بدهند چراكه توان نگهدارى دام را 
ندارنــد و دام آنان بازار فروش ندارد، با اينكه در بحث مرغ و طيور 

هم با همين اوضاع مواجه هستيم.
وى در ادامه گفت: آنچه كه آزاردهنده اســت اين اســت كه ما در 
سامانه توزيع به  صورت عادالنه نمى توانيم  توزيع نهاده را بگذاريم 

و با چندين برابر قيمت همان نهاده در بازار آزاد وجود دارد.
سرمدى واله با اشاره به اينكه آمار نهاده هاى دپو شده در بنادر شمال 
براســاس آمار مســئوالن گمرك و وزارتخانه جهاد است، بيان كرد: 
با بررســى هاى انجام شــده علت دپو اين ميزان نهاده دامى در بنادر 
داراى داليل مختلفى بوده كه تخصيص نيافتن ارز و مشــكالتى كه 
بانك مركزى در سيستم داشــته و مشكالت حمل ونقل و دوگانگى 
جهادكشاورزى و بانك مركزى و ارز نيافتن تخصيصى موجب تأخير 

در تحويل كاال به شمار مى رود.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس در ادامه دربــاره بحث گندم نيز   
گفت: گندم يكى از محصوالت اســتراتژيك اســت و بيشتر ميزان 
توليد و تناژ باالى آن در انحصار كشــورهاى قدرتمند بوده و از اين 
محصول استراتژيك به  عنوان يك ابزار سياسى و اعمال تحريم براى 
ديگر كشــورها استفاده مى شــود و با توجه به اهميت اين محصول 
اگر به ســمت واردات گندم به ديگر كشورها برويم در بزنگاه هاى 
مختلف براى كشور چالش ايجاد خواهد كرد كه به  همين منظور بايد 

در توليد اين محصول خودكفا باشيم.
ســرمدى واله بيان كــرد: در بحث قيمت تضمينــى گندم مجلس، 
دولــت را مكلف كرده كه مــازاد گندم كشــاورزان را به قيمت 
عادالنه از آنان خريدارى كند تا با اين اقدام گندم كاران به ســمت 
كشــت گنــدم بيش از پيش ترغيب شــوند چراكه ايــن اقدام از 
نقــش موثرى در افزايــش توليد و خودكفايــى در اين محصول 

است. برخوردار  استراتژيك 
وى گفت: امســال به داليل مختلف خشكســالى و كاهش نزوالت 
آسمانى متأســفانه ميزان سطح زيركشــت گندم كاهش داشت، اما 

خريد تضمينى آن به نحو مطلوبى در حال انجام است.

دور هفتم مذاكرات وين 
زودتر از 10روز ديگر آغاز نمى شود

 يك مقام ارشد روسيه مى گويد دور هفتم مذاكرات وين درخصوص برجام 
زودتر از 10روز ديگر آغاز نخواهد شد.

به گزارش فارس، ميخائيل اوليانوف در مصاحبه با روزنامه كامرسنت در پاسخ 
به پرسشى درباره اينكه مذاكرات برجامى در وين چه زمانى آغاز مى شود گفت: 

تا امروز، هيچ كس از جمله ايرانى ها پاسخى براى اين پرسش ندارد.
وى در ادامه افزود: قابل درك اســت. ايران به تازگى رئيس جمهور ايجاد كرده 
و تيم جديدى قرار اســت روى كار بيايند آنها براى در دســت گرفتن امور به 
زمــان نياز دارند. اوليانوف گفت: نظر ما اين اســت كه مذاكرات هرچه زودتر 
آغاز شوند بهتر است. من فكر مى كنم گفت وگوها زودتر از 10روز ديگر آغاز 

نمى شوند، شايد هم ديرتر از اين موعد.

ضرورت تسريع
 در ترخيص كاالها از گمركات  

 همكارى همه دســتگاه ها در جهت تسريع در ترخيص كاالهاى موجود در 
گمركات كشور ضرورى است.

به گزارش ايرنا، رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت با اشاره 
به گزارش هاى تأمين كاالهاى اساسى و افزايش ظرفيت ناوگان حمل ونقل در 
جهت تســريع در انتقال كاال، گفت: راه اندازى ســامانه جامع تجارت كشور، 
ســاختار الزم براى شــفافيت و جلوگيرى از معطلى كاال و ريشه كنى فساد و 

سوء استفاده رانت جويانه را فراهم كرده است 
حجت االســالم والمسلمين حســن روحانى بيان كرد: ضرورى است اتصال 
تمامى سامانه ها به ويژه ســامانه گمرك به سامانه جامع تا پايان تيرماه نهايى 

شود.

الزامات نگاه فراجناحى در پيشرفت كشور 
 كنار گذاشتن نگاه هاى جناحى از الزامات حركت كشور در مسير پيشرفت 
اســت. به گزارش ايســنا، رئيس جمهور منتخب در ديدار بــا آيت ا... العظمى 
عبدا... جوادى آملى بيان كرد: در پى انتخابات اخير مردم اميد به تغيير وضعيت 
پيدا كرده اند. آيت ا... ابراهيم رئيســى گفت: يكى از الزامات به فعليت رساندن 
ظرفيت هاى كشــور براى پيشرفت و آبادانى اين است كه نگاه هاى شخصى و 
جناحى را كنار گذاشــته و هركسى مى تواند در مسير پيشرفت و تحول كشور 
اثرگذار باشد، به ميدان بيايد. جوادى آملى نيز با اشاره به فرازهايى از نهج البالغه 
مردم را در نظر حضرت على(ع) 2دســته دانسته و بيان كرد: حضرت اگر چه 
رفتار و كردار مردم كوفه را نكوهش مى كنند، اما در نامه مهمى كه به مالك اشتر 
مى نويسند، مردم را همچون نماز ستون دين و شايسته خدمت بى منت معرفى 

مى كنند.

آگهي مزايده (نوبت دوم)

محمد شيراوند - شهردار فيروزان

شماره 
قطعه

قيمت بر اساس نظريه كارشناس رسمي كاربري ملكشماره پالك ثبتيمساحت پالك (مترمربع)
دادگستري (به ريال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده 
(به ريال)

آدرس

انتهاى بلوار شهداء3/587/000/000179/350/000صنعتىعادي135/87
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادي235
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادي435
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادي735

خيابان 12 مترى اول سايت مشاغل آالينده2/800/000/000140/000/000صنعتىعادي2335
بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده3/048/300/000152/415/000صنعتىعادى2433/87
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادى2835
انتهاى بلوار شهداء3/500/000/000175/000/000صنعتىعادى2935
خيابان 12 مترى د وم سايت مشاغل آالينده3/600/000/000180/000/000صنعتىعادي6160
خيابان 12 مترى د وم سايت مشاغل آالينده3/600/000/000180/000/000صنعتىعادي6260
خيابان 12 مترى اول سايت مشاغل آالينده4/200/000/000210/000/000صنعتىعادي7160
خيابان 12 مترى اول سايت مشاغل آالينده4/200/000/000210/000/000صنعتىعادي7260
انتهاى بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده4/943/500/000247/175/000صنعتىعادي12098/87
انتهاى بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده6/013/500/000300/675/000صنعتىعادى121120/27
انتهاى بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده4/943/500/000247/175/000صنعتىعادى12298/87
انتهاى بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده4/943/500/000247/175/000صنعتىعادى12798/87
خيابان 12 مترى دوم سايت مشاغل آالينده3/550/000/000177/500/000صنعتىعادي8571
خيابان 12 مترى دوم سايت مشاغل آالينده4/000/000/000200/000/000صنعتىعادي8680
خيابان 12 مترى دوم سايت مشاغل آالينده4/000/000/000200/000/000صنعتىعادي9180
بلوار 18 مترى سايت مشاغل آالينده4/732/200/000236/610/000صنعتىعادي10178/87
كوچه 10 مترى و16 مترى سرچشمه2/046/000/000102/300/000مسكونىعادي13186

توجه : متقاضيان  محترم مى توانند با مراجعه به سايت setadiran.ir  به كليه اطالعات دسترسى پيدا كنند.
(م الف 1091)

ــري هــاي صنعتــى و  ــا كارب ــروزان قصــد دارد تعــداد 21 قطعــه زميــن ب شــهرداري في
مســكوني مطابــق جــدول ذيــل از طريــق مزايــده عمومــى و ســامانه الكترونيــك دولــت 

(ســتاد) بــه آدرس اينترنتــى setadiran.ir  بــه فــروش برســاند. 

*تاريخ بازديد از ســايت: از تاريــخ 1400/04/22 تا تاريخ 
1400/05/02

*ارائه پيشنهادات: از تاريخ 1400/04/28 لغايت 1400/05/02
* مهلت بازديد از امالك: از تاريخ  1400/04/24تا تاريخ 1400/04/27

*بازگشــايى پــاكات مزايــده: روز يكشــنبه مــورخ 
                  1400/05/03
*تاريخ اعالم برندگان: 

روز دوشنبه مورخ 1400/05/04

 اميدوار هســتيم با روى كار آمدن دولت 
جديد و انتخاب كابينه اى جوان و پرتحرك، 

شاهد رشد واقعى بازار سرمايه باشيم.
به گزارش بازار ســرمايه، عضو كميســيون 
برنامه وبودجه مجلس شوراى اسالمى ارزيابى 
خود از مواضع رئيس جمهور منتخب درباره 
بورس را مثبت عنوان كرد و گفت: متأسفانه 
بســيارى از مشكالت موجود در حوزه بازار 
ســرمايه در دولت فعلى و در پى اختالفات 
بين مديران اقتصادى به وجود آمد و ســبب 

شد اعتماد مردم از بورس سلب شود.
عليرضــا شــهبازى با اشــاره بــه كاهش 
شــديد شــاخص بورس در بازار سرمايه 
اطمينان  در يك سال گذشــته، بيان كرد: با 
خاطرى كه آقاى رئيســى داد، بازار به ويژه 
ســرمايه داران حقيقى و خرد جواب مثبت 
دادند و اين ســبز شدن بازار در اين راستا 

مى شود. ارزيابى 
وى گفت: اميدوارم بــا درايت و همدلى كه 
در مجموعه تيــم اقتصادى به وجود خواهد 
آمد، شــاهد روند رو به رشــد و مثبت بازار 
ســرمايه باشــيم تا مردم نيز بيش از پيش به 

بازار سرمايه سوق پيدا كنند.
شــهبازى با اشــاره به برنامه هــاى تبليغاتى 
رئيس جمهور منتخــب در دوران انتخابات، 
بيــان كــرد: رئيس جمهور منتخــب محور 

برنامه هاى خود را اقتصاد عنوان كرده است. 
ســال هاى گذشــته  رهبر معظم انقالب در 
بارها و بارها مســئوالن را به توجه به اقتصاد 
به ويــژه اشــتغال و توليد توصيــه كردند و 
حجت االسالم والمسلمين رئيسى نيز در اين 

راستا توجه ويژه اى دارد.
وى دربــاره اهميت توليد گفت: اگر به توليد 
در كشــور و اقتصاد مقاومتــى توجه كنيم، 
خيلى از مشــكالتى كه امــروز وجود دارند 
و مردم نســبت به آنها دغدغه دارند، مرتفع 

خواهد شــد. يكــى از مهمترين دغدغه هاى 
جوانان اشــتغال است، زيرا در هر خانواده 2

يا 3 نيروى تحصيلكرده بيكار وجود دارد كه 
اساســًا اميدى به آينده ندارند كه حتى اقدام 

به ازدواج كنند.

عضو كميسيون برنامه وبودجه مجلس:

رشد بازار سرمايه موجب ساماندهى 
معيشت مردم خواهد شد

 مردم مطمئن باشند اگر تبعيضى در نحوه 
خدمات رسانى به ويژه برق وجود داشته باشد 
ذره اى از حقوق مردم كوتاه نخواهيم آمد و با 

كسى عهد اخوت نبسته ايم.
نماينده مــردم همدان و فامنين در مجلس 
شــوراى اســالمى با بيان اين مطلب و با 
اشــاره به اينكــه مديريت اســتان از اول 

براساس اشــرافيت شــكل گرفته است، 
گفت: دستگاه هاى دولتى هميشه در باالى 
شهر ساخته شده و پايين شهر و حاشيه نيز 
خالى از امكانــات دولتى بوده و اين روند 

ادامه داشته است.
حجت االسالم احمدحسين فالحى با اشاره 
به قطعى هاى بدون برنامه برق در روزهاى 

گذشــته گفت: به دوســتان گفتيم بررسى 
كنند اگر تبعيضى در ارائه خدمات از جمله 
توزيع برق صورت بگيــرد و بخواهند به 
اصطالح پايين شهر ظلم كنند و امكانات به 
منطقه مرفه برسد قطعاً مدير مربوطه را پاى 
قانون خواهم كشاند و الزم باشد اخطار بر 

وزير نيرو خواهم داد.

وى افزود: در روند بررسى توضيحى كه از 
مديران خواستيم در پاسخ گفتند براساس 
برنامه توزيع شده است، اكنون اگر خطايى 
در برنامه باشــد مردم مطمئن باشــند كه 
ذره اى از حقــوق مردم كوتاه نخواهيم آمد 
و با كســى عهد اخوت نبسته ايم و پيگير 

مى شويم.

نماينده مردم همدان و فامنين 
در مجلس:

مديريت استان همدان 
بر اساس اشرافيت شكل 

گرفته است

يام
ن پ

مدا
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نيش و نـوش

آغاز نوبت گيرى سنجش سالمت نوآموزان 
پيش دبستانى از شنبه آينده

 معاون وزير آموزش وپرورش از آغاز  ثبت نام  نوآموزان بدو  ورود به پيش دبستان، 
از اوايل هفته در ســامانه پادا خبر داد و بيان كرد: از شــنبه هفته آينده با فعال شــدن 
اطالعات براى مديران مراكز پيش دبستانى، نوبت گيرى نوآموزان پيش دبستانى در برنامه 

سنجش آغاز مى شود.
به گزارش ايســنا، ســيد جواد حسينى گفت: از آغاز رســمى برنامه سنجش سالمت 
جســمانى و آمادگى تحصيلى 20روز گذشته اســت و در اين مدت  615هزار و 374 
نوآموز بدو ورود به دبستان نوبت گيرى كردند كه از اين تعداد 263هزار و 295 نوآموز 

بدو ورود  به دبستان براساس نوبت ارزيابى شده اند.

 تزريق واكسن افراد باالى 18سال در كشور
 تا پايان دى ماه انجام مى شود

 رئيس مركز مديريت شــبكه وزارت بهداشــت اعالم كرد كه  براساس پيش بينى ها، 
تزريق واكسن براى افراد باالى 18سال در كشور تا پايان دى ماه به اتمام مى رسد.به گزارش 
فارس، جعفر صادق تبريزى بيان كرد: اين مهم زمانى محقق مى شود كه واكسن توليد داخل 
در كشــور به حد قابل قبولى برسد و به دست ما برسد و تزريق واكسن با سرعت انجام 
بگيرد.وى گفت: كل واكسيناسيون در كشور پوشش 73درصدى داشته است و در تهران 
واكسيناسيون 81 درصد افراد باالى 70درصد انجام شده است.رئيس مركز مديريت شبكه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى بيان كرد: كشورهاى مختلف در حوزه خدمات 

اساسى حوزه بهداشت با شيوع ويروس كرونا آسيب جدى ديدند.

جزئيات دريافت كارت كنكور ارشد گروه پزشكى 1400 
اعالم شد

 كنكور كارشناسى ارشد رشته هاى گروه پزشكى سال 1400 در روزهاى 31 تيرماه و اول 
مردادماه 1400 برگزار مى شود  و كارت ورود به جلسه آزمون از امروز 23 تيرماه به صورت 
اينترنتى توزيع مى شود.به گزارش مهر، آزمون كارشناسى ارشد رشته هاى گروه پزشكى سال 
1400 در 2 نوبت صبح و عصر روز پنجشــنبه 31 تيرماه و صبح و عصر روز جمعه اول 
مردادماه 1400 در 35 حوزه امتحانى، 43رشته و 11مجموعه برگزار مى شود.داوطلب جهت 
دريافت كارت در مرحله نخست بايد به مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش پزشكى به 
نشــانى sanjeshp.ir كدرهگيرى خود را وارد و ابتدا فرم خوداظهارى كرونا را تكميل 

و تأييد كند. اين فرم فقط در زمان فعال بودن سامانه جهت دريافت كارت، فعال است.

خودمان راه ازدواج آسان را بسته ايم
مهدى ناصرنژاد »

 سى ام ذى القعده مطابق با بيستم تيرماه، سالروز ازدواج زندگى ساز امام 
اول شيعيان جهان حضرت على(ع ) با دخت گرامى پيامبر عظيم الشأن 

اسالم حضرت فاطمه زهرا(س) است .
هدف واالى تشــكيل زندگى، ســادگى و بى پيرايگى و پيمان عشقى 
آســمانى، از ويژگى هاى بارز ازدواج هدفمند ايــن دو گوهر پر فروغ 
خاندان عصمت و طهارت اســت كه در وجود سرشــار از صداقت و 
پاكــى و اخالص و بندگى موالى متقيان على(ع) و صديقه كبرى(س) 
متجلى است و بر زندگانى و حيات شيفتگان و رهروان اين دو بزرگوار 

الگو و معنا مى بخشد.
اساســاً با مشــيت الهى در راه اســتقرار عدل و تمدن بشرى است كه 
زندگى و منش ائمه اطهار(ع) و معصومين(ع) از لحظه هاى شكوه ميالد 
تا طريقت ازدواج و تربيت اوالد و مردم دارى و سياست ورزى و جهاد 
در راه تحقق آرمان الهى،  براى جامعه مسلمين و انسان هاى آزاده جهان 

الگو قرار گيرد. 
شــيوه ازدواج و همسردارى امام اول شيعيان جهان و بانوى اول اسالم 
در تمام ادوار پر فراز و نشــيب تاريخ اسالم، اجرايى ترين الگويى است 
كه انسان هاى آينده نگر از تمام اقوام و تبار و مليت هاى جهانى، سرلوحه 
زندگى خود قرار داده اند و بدين گونه اســت كه شــريعت اسالمى در 
قاموس همسردارى و نجابت و وفادارى به همسر و پايبندى به اخالق 
و شرف زناشــويى در جوامع متعهد تاكنون زنده و پويا مانده است و 
اگر غير از اين بود شالوده ازدواج پاك و ارزش هاى واالى همسردارى 
و فرزندآورى و پايمردى در زندگى مشــترك تاكنون به طور كامل از 
هم پاشــيده بود. جاى بسى اميدوارى و دلخوشى و سربلندى است كه 
انسان هاى خداجو و اهل كتاب در هر كجاى دنيا حلقه هاى تشكيل دهنده 
زنجيره زندگى زناشويى و خانوادگى خود را به ريسمان الهى و اعتقادات 
قلبى نسبت به مدد معصومين( ع) و قديسين در هنگامه مشكالت متصل 
دارند و آنجا كه چنين نبوده هيچ زندگى و همزيستى مشروعى دوام و 

بقا نياورده و متالشى شده است .
امروزه راه نجات جوامع انســانى،  به ويــژه ارزش هاى دينى و الهى از 
منجالب پستى و فنا ترويج ازدواج آسان در بين جوان هاست. متأسفانه 
رســوخ برخى فرهنگ غلط و من درآوردى در بين خانواده هاى ايرانى 
نه تنها راه ازدواج آســان را بسته است، بلكه جوان ها را نيز از تشكيل 
خانواده و انتخاب همسر براى زندگى پاك و اخالق مدار گريزان ساخته 
و برخى عادت هاى مضر و كف زا در مخيله جوانان شكل گرفته است كه 
سرانجامش نيستى و پوچى و فنا و مرگ در تنهايى و غربت خواهد بود .
شوربختى و نادانى نسل هاى در سن ازدواج و بسيارى خانواده هاى ايرانى 
اين است كه همان آداب ورسوم ازدواج كه از سويى متصل به ارزش هاى 
دينى بود و از  سويى نيز ريشه در سنت هاى ناب ايرانى داشت، زير پا 
گذاشته و به ســمت تجددگرايى و ميهمان  هاى ديكته شده در مراسم 
عروســى ها گراييده اند. تفاوت فاحش جشن ازدواج نسل هاى پيشين 
ايرانى با حركت هاى مد شده نسل هاى امروزى اين است كه، جشن هاى 
عروســى پدران و مادران ما كه سينه به سينه و دهان به دهان از نياكان 
و گذشــتگان باقى بود، هيچ هزينه اضافى و بيجا بر صاحبان عروسى 
تحميل نمى كرد و مراسم عقد و ازدواج قاعده و قراردادى تعاونى گونه 
بود كه با پويش و گردهمايى فاميل و در و همســايه و دوست و آشنا 
شكل مى گرفت. در اين گونه مراسم عروسى نه تنها ملزومات جشن بده 
و بســتان مى شد و هركس به فراخور حال و بضاعت خويش مايحتاج 
برگزارى عروسى فاميل دور و نزديك را فراهم مى ساخت و در كارهاى 
معمول و تدارك جشن پخت وپز و رفت وروب مشاركت مى كرد، بلكه 
با جمع آورى هديه نقدى براى خانواده عروس و داماد، تسهيالت الزم 
فراهم مى گرديد و بدين وسيله هزينه هاى برگزارى مراسم عروسى تأمين 
مى شــد و چه بسا پول و سرمايه اى هم براى عروس و داماد يا خانواده 
آنان باقى مى ماند تا زمينه كســب وكار و اشتغال آنان فراهم گردد و اين 
قاعده براى نســل هاى بعدى به نوبت در عروســى هاى فاميل رعايت 
مى شد و هيچ مراسم عروسى نبود كه خانه خراب كن باشد. امروزه ولى 
برخى مراسم ســليقه اى و تقليدى و چشم و هم چشمى رايج است و 
تشريفات خانه خراب كنى بر صاحبان عروسى و زوج هاى جوان تحميل 
مى كند كه نه تنها براى ادامه زندگى زناشــويى مشكل گشا نيست، چه 
بسا موجب تحميل هزينه هاى كمرشكن بر طرفين شده و بدهكارى و 
اقساط سنگين وام و دلخورى هاى پيش بينى نشده بشود و زندگى آينده 
زوجين را به خطر اندازد. و اما كرونا در 2سال اخير به مصداق عدو شود 
سبب خير اگر خدا خواهد، جلوى خيلى از مراسم شلوغ عروسى ها را 
گرفته است و برخى تشــريفات زيادى و مشكل ساز در عروسى ها به 
اجبار حذف شده است كه مى تواند براى بسيارى خانواده هاى تنگدست 
و ناگزير يك توفيق اجبارى باشــد. آخر مگر چــه درد و ايرادى دارد 
كه هزينه هاى كمرشــكن و بى خاصيت مراسم نوظهور عروسى، خرج 

احتياجات واقعى و چاره ساز جوان هاى تازه ازدواج كرده بشود.
در خبرها آمده بود، به لحاظ حذف برخى تشريفات زيادى و تحميلى 
در عروسى ها به علت محدوديت هاى كرونايى، آمار نسبى ازدواج بين 

جوان هاى ايرانى در ماه هاى اخير باال رفته است.

دنياى اقتصاد: جزئيات پرونده احياى برجام 
 هرچى بيشتر همش بزنى احياتر مى شه!!

هفت صبح: اثر حذف ماليات بر خريدوفروش طال
 اينطورى نه سيخ مى سوزه نه كباب!!

مهدتمدن: آيا كرونا در تاالرها خطرى  ندارد؟
 بستگى به نوع تاالرش داره؟!!

ابتكار: كاهش سود بين بانكى، سيگنالى براى خيزش بورس؟
 ديگه حناش هيچ كجا رنگ نداره!!

قدس: جاده تحصيل بدون دور برگردان نمى شود
 هميشه راه پيشرفت بازه!!

كليد: گامى به سوى بودجه بدون نفت 
 با كفش آهنى گام برداريد كه يه موقع زخمى نشيد!!

تماشاگران: گوشت هم در صف گرانى ايستاد 
 مصمم و بااراده كه توپم نمى تونه تكونش بده!!

امتياز: دلتا، ويروس غالب در پايتخت
 اين دفعه كرونا با بزرگتر از خودش اومده!!

آرمان ملى: مجلس از «طرح هاى نمايشى» دست بكشد 
 بدون شرح!!

آفتاب اقتصادى: اقتصاد ايران در راه تركيه
 احتماالً خط رو خط شده تغيير مسير داده!!

جمهور: تورم دانشجويان در كنكور كارشناسى باال مى رود؟
 تورم كم كم داره به تحصيالت هم نفوذ مى كنه!!

ابتكار: سقف كوتاه طرح هاى مسكن
 يه جورى طرح سازى كنيد كه سرمون نشكنه!!

راه مردم: آيا كرونا افسار بريده است؟
 بگير نگير داره، اگر پا رو دمش نذارن!!

كيهان: نگاه به خارج ريشه مشكالت فعلى اقتتصاد است
 بايد زاويه ديدت رو تغيير بدى!!

تجديد مناقصه عمومى خريد،حمل و پخش آسفالت
به صورت مكانيكى در شهر فامنين

شهردارى فامنين

شهردارى فامنين در نظر دارد نسبت به واگذارى پروژه ذيل به پيمانكاران/شركت هاى حقيقى و حقوقى واجد شرايط از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد.لذا 
تمامى متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) مراجعه نمايند. (مالك عمل شهردارى در اين مناقصه 

سامانه ستاد مى باشد.)
*شماره مناقصه در سامانه ستاد: 2000050122000004

شماره   حساب  به  نقدى  واريز  يا  و  ماهه  سه  بانكى  نامه  ضمانت  نام/  بى  خزانه  اسناد  صورت  به  را  پايه  قيمت  درصد   5 بايست  مى  كنندگان  *شركت 
0105755046007 بانك ملى به نام شهردارى فامنين به عنوان سپرده شركت در مناقصه ارائه نمايند.

*سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند،سپرده آنها به ترتيب 
ضبط خواهد شد.

*تمامى كسورات قانونى اعم از (بيمه و ماليات) و غيره بر عهده پيمانكار مى باشد.
*تمامى هزينه هاى نشر آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

*شهردارى در رد يا قبول هر يك از  پيشنهادات مختار است.
*مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه از زمان انتشار آگهى دوم به مدت 10 روز كارى از تاريخ 1400/04/23 تا تاريخ 1400/05/05 مى باشد.

*به پيشنهاد هايى كه بعد از مهلت مقرر تحويل داده شود،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*رعايت قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت الزامى مى باشد.

*به پيشنهادات قلم خورده،مبهم و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*مقدار 10٪ پيمان به عنوان تضمين حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانكى در زمان عقد قرارداد اخذ خواهد شد.

*در صورت مشاهده هر گونه تبانى،مناقصه باطل اعالم مى گردد.
*برنده مناقصه موظف است حداكثر ظرف مدت 7 روز كارى پس از اعالم شهردارى نسبت به عقد قرارداد اقدام نمايد،در غير اينصورت سپرده واريزى به نفع 

شهردارى ضبط و با رعايت مقررات با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد.
*كميسيون معامالت شهردارى در روز يكشنبه مورخ 1400/05/10 ساعت 10 صبح در دفتر شهردار تشكيل خواهد شد.

*ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
*براى دريافت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى 3-36822020 -081 با واحد عمران شهردارى تماس حاصل فرماييد.

مقدار نام پروژهرديف
(تن)

مبلغ واحد 
(ريال)

جمع كل پروژه 
(ريال)

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

خريد،حمل و پخش آسفالت به صورت 1
مكانيكى همراه با قير پاشى در شهر 

فامنين

330011,800,00038,940,000,0001,947,000,000

(م الف 118)

 سوگند حاجى شفيعى-خبرنگار همدان پيام: 
عاقد: عروس خانم براى بار سوم عرض مى كنم 

آيا وكيلم؟
عروس:(با تمام احساسات پاك دخترانه اش و 
تصورش از زندگى عاشقانه با مرد رؤياهايش) 
بــا ذوق و صداى لــرزان مى گويد بــا اجازه 

بزرگترها بله.
و صداى دســت و كِل زدن و هلهله زنان بلند 

مى شود.
نوبت بله گرفتن از داماد مى رسد

عاقد: آقاى داماد وكيلم؟
داماد:(با حس غرور  براى رسيدن به معشوقه اش 

و در خيال خوشبخت كردن آن) بله.
نقل ونبات بر ســر عروس و داماد مى ريزند و  
اطرافيان خوشحال و شيرينى به دست آرزوى 
خوشبختى براى عروس و داماد مى كنند و پدر 
و مادرها هم كه آرزويشان ديدن چنين روزى 

بود اشك شوق مى ريزند.
نوبت به امضاهاى معروف ســرعقد مى رسد. 
دختر و پسر صفحات سند ازدواج(عقدنامه) 
را كه اكثراً بــراى اولين بار مى بينند با هيجان 
خاص و با عشــق، بدون مطالعه و كنجكاوى 
يكى پــس از ديگرى پاى تمــام تعهدات را 
امضا مى كنند. صفحاتى كه هر بند آن شرايط 
و تعهداتى را گوشــزد مى كنــد كه در طول 
زندگى و در خانــواده و اجتماع و در دوران 
تحصيل و دانشگاه هم به چشممان نخورده و 
اگر هم خورده سرسرى و بى اعتنا از آن گذر 
كرديم و جالب تر زمانى است كه دفترخانه و 
عاقد وقت قبلى را براى عقد بعدى داده اند و 
بنابر عادت و يا ضيق وقت صفحات را بدون 
توضيح  ورق مى زنند و فقط با انگشت اشاره 
جاى امضاى زوج و زوجه را نشــان مى دهند 
و فرصتى براى شرح بندهاى اين سند مهم و 
مطالعه عــروس و داماد را ندارند كه البته اگر 
فرصتم داشتند عروس و داماد در اين شرايط 
رؤيايى تمركز مطالعه را نداشتن  چراكه  آنها 
در فكر سريع امضا كردن  و رسيدن به مراسم 
و گرفتن عكس هاى يادگارى و سلفى جهت 
ثبت اين لحظات زيبا و گذاشــتن پســت و 

استورى هايشان هستند.
بعد از پايان مراسم ها از فردا يا على مى گويند و 

عشق را آغاز مى كنند.
كاش اين جملــه اينچنين جا مى افتاد "يا على 
گفتيم و پذيرش تعهد و مسئوليت زندگى همراه 

با عشق آغاز شد"
تازه بعد از علنى شــدن تمــام موارد نوبت 
به رسم  رســوم ها مى رسد و اين آغاز اصلى 
شــكل گيرى روابط خانواده ها اســت كه در 
ظاهر ســاده، اما در باطن مسأله اى مهم است 
كه نمى دانم چــرا در اذهان عمومى عادى و 
ساده تلقى مى شــود در حالى كه اگر نگاهى 
ريزبينانه به موضوع شــود معلوم مى شــود 
كه ســرآغاز بروز اختالفات است. اى كاش 
قانونگذار اين مــوارد را به صورت قانون و 
اجبــارى براى خانواده هــا تعيين مى كرد كه 
در زمان خواستگارى جزء مسائل مهم تلقى 
شود و خانواده ها به ســادگى از كنار آن رد 

نشوند.
حال در ادامه به شرح مختصرى از اين مسائل 
مى پردازيم كه متوجه شويم اين مسائل به ظاهر 
جزئى چطور سرآغاز به وجود آمدن مشكالت 

بزرگ در آينده مى شوند.
خانــواده دامــاد: ما براى ايــن موضوع چنين 

رسم ورسوم هايى را داريم!!
خانواده عروس: چنين رســوم هايى در طايفه 
ما سنديت ندارد و انتظار رسم هاى ديگرى از 

خانواده داماد داريم!!

خانواده داماد: اين رسم ها قديمى شده!!
خانواده عروس: چطور رسم هاى قديمى شما 

پابرجاست، اما رسم هاى ما قديمى شده!!
خانواده داماد: از قديم رســم خريد جهيزيه با 

خانواده عروس بوده!!
خانواده عروس: خريد همه وسايل در توان ما 
نيست زندگى هر 2نفر است و بايد هر دو براى 
تشــكيل زندگى زحمت بكشند و تا مشخص 
نشــدن وضعيت مســكن داماد ، نوع و خريد 

وسايل جهيزيه هم معلوم نمى شود!!
خانواده داماد: بايــد زودتر اعالم مى كردين تا 

جور ديگرى تصميم مى گرفتيم!! 
بحث هايى از اين قبيل كه در نهايت تركش آن 

به عروس و داماد مى رسد.
عــروس: خانــواده تو با من با نيــش و كنايه 

صحبت كردند
داماد: دخالت هــاى بى مورد خانــواده تو نيز 

زندگى آينده ما را تحت تأثير قرار مى دهد.
بحث هــا و دخالت هــا و حواشــى از همان 
روزهاى نخســت زندگى آغاز مى شود، اين 
نبود شفاف ســازى در بيــن خانواده ها كه به 
ظاهر مشكل ســاز نخواهند شد، اما در بيشتر 
مواقع آغاز بحث هاى جدى و خسته كننده كه 
گاهاً نگران كننده براى عروس و داماد خواهد 
بود و منجر به اختالف در بين آنها مى شود كه  
تازه به اين فكــر مى افتند  كه آيا انتخاب من 
درست بوده؟ چرا از همان روزهاى ابتدايى به 

اين مسائل مهم توجه نكرديم؟
بهتر است تمامى اين مسائل ريز و از پيش و 
پا افتاده  در دوران آشــنايى و قبل عقد مطرح 
مى شدند تا خانواده هر 2نفر با يكديگر به يك 

اتفاق نظر مى رسيدند.
چقدر خوب مى شــد اگر مــكان و يا ارگانى 
بود مثل دفترخانه ها و يا مراكز مشاوره كه به 
صورت كتبى و رســمى همه موارد و شرايط 
ازدواج و زندگــى زوج ها(قبــل از عقد) در 
ســندى همچون ســند ازدواج، درج و ثبت 
مى شد، مواردى كه در بسيارى از مواقع از نظر 
خودمان جزو مســائل اصلى تشكيل زندگى 

زناشويى به شمار نمى آيد. 
وقتى شناختى از شــخصيت و خصوصيات 
فردى و روانشناسى خودمان نداريم چطور به 
فردى كه  قرار اســت شريك زندگيمان شود 
بگوييم كه اين معيارها برايمان مهم اســت و  

اين انتظارات را از همسر خود داريم!!
به خاطر آموزش نــدادن مهارت هاى زندگى 
و رفتارشناسى ها و تفاوت هاى بين زن و مرد 
است كه در بسيارى مواقع به مشكالت جدى 

دچار مى شويم.
در آن زمــان كــه مشــكالت بــراى زن و 
مــرد جــدى و غيــر قابل تحمل مى شــود 

و تفاوت هــاى شــخصيتى و فرهنگــى و... 
خودشان را نشان مى دهند تازه آنجا امضاهاى 
عقدنامه را كه با عشــق و بدون مطالعه امضا 
شد حاال يكى يكى و بند بندش مهم مى شوند 
و تعهداتش دست و پاگيرت مى كنند و در آن 
لحظه مى گويند كه خودت همه اين تعهدات 

را امضا كردى و پذيرفته اى!
آقاى قاضى: مشكل شما چيست؟

 زوج/زوجه:
■ همسرم مرا درك نمى كند و همين رفتارش 
ســبب شده است كه در زندگى مشترك خود 
احســاس خستگى و افســردگى كنم  تالشم 

براى ادامه دادن يك طرفه و بيهوده است.
■ همســرم مدتى است من را ترك كرده و به 
مسئوليت هايى كه بايد در قبال همسرش انجام 

دهد بى توجه است
■ ما مدت هاست فقط يك هم خانه هستيم و 

هيچ احساسى بين ما نيست
■ خانــواده همســرم در زندگيمــان دخالت 

مى كنند و همسرم را ياد مى دهند
■ همســرم كار و دوستان و خانواده اش را به 

من ترجيح مى دهد
  آقاى قاضى:

- قانونى براى تفاهم نداشــتن و درك نكردن 
همســر وجود ندارد مگر شامل بند2عقد نامه 
اســت كه در آن ذكر شده كه  سوءرفتار و يا 
سوء معاشــرت زوج به حدى كه ادامه زندگى 
را براى زوجــه غيرقابل تحمل كند مى توانند 
با درخواســت طالق به زندگى مشترك خود 

پايان دهند.
تقريباً بيشتر  حقوقدان ها و مشاوران خانواده 
بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه داشتن شروط 
ضمن عقد از داشــتن مهريه هاى سنگين بهتر 
است چون شــروط ضمن عقد تالشى است 
براى برابرى حقوق زن و مرد، اما مهريه پولى 
است كه زياد هم نسبت به وصول آن نمى توان 

اميدوار بود.
به راستى چرا در دانشگاه توانستيم معادالت 
ســخت ديفرانســيل را حل كنيــم، اما در 
معادالت به ظاهــر راحت زندگى گير كرديم 
و آمار طالق و تفاهم نداشــتن هاى زوجين 
و طالق عاطفى در جامعه ما ركورد شكسته 
(بماند كه اين روزها مسائل اقتصادى و مالى 
و بيكارى و... عامل بسيارى از جدايى ها شده 

است).
در نظام آموزشى ما يعنى زندگى و مهارت هاى 
زندگى كــردن ارزش چند واحد گذراندن در 

مدارس و دانشگاه هاى ما را نداشت؟
و اى كاش مســئوالن نظــام آموزشــى در 
زمينه فرهنگ ســازى موضوع مهم ازدواج و 
مهارت هاى زندگى تأملى داشــته باشــند، به 
اميــد آن روز كه فرزنــدان نجيب و كم توقع 
ايران زمين با آموزش و شناخت كامل، زندگى 
مشتركشان را با كيفيت هر چه بهتر آغاز كرده 
و پاى تمام مســئوليت ها و تعهدات در قبال 
همديگر بايستند و فراز و نشيب هاى زندگى 
را در كنار هم  و با همان عشــق روزهاى اول 

سپرى كنند.

فعاليت 600 سازمان 
مردم نهاد در استان همدان

 فعاليت هدفمند 600ســازمان مردم نهاد در استان، 
مى تواند از بسيارى از آســيب هاى اجتماعى و جرائم 

پيشگيرى كند.
رئيس كل دادگســترى اســتان در جمع خبرنگاران  از 
همكارى 57ســازمان مردم نهاد با معاونت پيشگيرى از 
وقوع جرم اســتان خبر داد و بيان كرد كه  در ســطح 
استان همدان600سازمان مردم نهاد فعال هستند كه  در 
زمينه جرائم عمومى مانند جرائم عليه محيط زيســت، 
منابع طبيعى، كودك آزارى، آســيب هاى اجتماعى ناشى 
از طالق و آموزش هاى قبل از ازدواج به مردم آموزش 

مى دهند.
محمدرضا عدالتخواه با اشــاره به اينكه قوه قضائيه به 
منظور استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت نهاد هاى مردمى 
در اواخر ســال 98 شــيوه نامه اى به منظور چگونگى 
مشــاركت با نهاد هاى مردمى با قوه قضائيه ابالغيه اى 
صادر كــرد، افزود: در اين شــيوه نامه ســازوكار هاى 
ويژه اى طراحى شده است تا از ظرفيت منحصربه فرد و 
چگونگى مشاركت آنان با قوه قضائيه استفاده مطلوب 

داشته باشند.
وى بيان كرد: ســازمان هاى مردم نهــاد بايد به صورت 
مردمى و مســتقل به مشكالت مردم و نياز هاى جامعه 

توجه ويژه اى داشته باشند.
عدالتخواه با اشاره به اينكه يكى از موضوعاتى كه بسيار 

حايز اهميت است مشــاركت سمن ها در پيشگيرى از 
وقوع جرم است، افزود: ســمن ها با ارائه راهكار هاى 

مناسب از وقوع جرم پيشگيرى كنند.
وى گفت: در حال حاضر كميته هاى مصلحين با موضوع 
صلح و سازش بين يكديگر با همكارى 100مساجد در 

شهر همدان فعال است.
رئيس كل دادگسترى استان همدان بر ضرورت استفاده 
از ظرفيــت مردمــى در كاهش آســيب هاى اجتماعى 
و پيشــگيرى از وقــوع جــرم تأكيد و بيــان كرد: در 
اين خصوص ســازمان و تشكل هاى مردم نهاد به لحاظ 
ارتباطى كه با آحاد جامعه و مــردم دارند مى توانند به 
خوبى مشــكالت مردم را  حس و درك كنند و جنس 

مشكالت را بيشتر مى شناسند.

براى بزرگترين انتخاب زندگى جوانان 
بيشتر دل بسوزانيد

كشف بيش از 9 تن روغن خوراكي 
خارج از شبكه توزيع در بهار 

 فرمانده انتظامي شهرستان بهار از كشف 9تن و 572 كيلوگرم روغن 
خوراكي نيمه جامد خارج از شبكه توزيع در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري پليس،  بزرگعلي نوري در تأييد اين خبر گفت: 
مأموران انتظامي مستقر در ايست و بازرسي شهيد زارعي شهرستان بهار، 
با كنترل و پايش محور مواصالتي به يك دســتگاه كاميون حامل روغن 
خوراكي نيمه جامد كه از يكى از اســتان هاى مجاور به مقصد همدان در 

حال حركت بود، مشكوك شده و آن را متوقف كردند.
وى افــزود: در بازرســي از اين خودرو، 9 تــن و 572كيلوگرم روغن 
خوراكي نيمه جامد قاچاق و خارج از شــبكه توزيع كه ارزش آن برابر 
نظر كارشناســان يك ميليارد و 400 ميليون ريال برآورد شده، كشف و 

يك متهم در اين باره به مرجع قضائي معرفى شد.
نــوري در پايان بيــان كرد: پليس با شــماره تمــاس 110 به صورت 
شــبانه روزي آماده دريافت هرگونه اخبار و گزارش هاى مردمى به ويژه 
اخبار تخلفات اقتصادي است كه اعالم به موقع اين اخبار، توسط مردم 
و مشاركت با پليس، نقش بسزايي در عملكرد به موقع نيروي انتظامي و 

كاهش انواع جرائم دارد.
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64 هزار مگاواتى شدن مصرف برق
 مصرف برق روز گذشــته از مرز 64هزار مگاوات عبور كرد و به 

64هزار و 237 مگاوات رسيد.
به گزارش ايرنا، روز گذشــته در ساعت 12 و 50 دقيقه مصرف برق 

پس از 3 روز نسبتاً كاهشى به رقم 64 هزار و 237 مگاوات رسيد.
اين ميزان مصرف در مقايســه با روز مشابه پارسال كه 57هزار و 94

مگاوات بود از رشد 7هزار و 143 مگاواتى برخوردار شده است.
مصرف روز گذشته در مقايسه با روز ماقبل آن(يكشنبه 20 تيرماه) كه 
63 هزار و 667 مگاوات بود نيز رشد 570 مگاواتى را نشان مى دهد.

اين درحالى است كه مصرف برق در بخش صنايع در ساعت ذكر شده 
با كمترين ميزان يعنى 2هزار و 205 مگاوات به ثبت رسيد.

اما مصرف شبانه برق اگرچه نسبت به روز كاهش قابل توجهى يافته 
به گونه اى كه در ساعت 21 به رقم 58هزار و 332 مگاوات رسيده، اما 
در مقايسه با مدت مشابه پارسال كه 56هزار و 909 مگاوات بوده رشد 

هزار و 423 مگاوات را نشان داده است.
روز گذشــته توليد برق از منابــع تجديدپذير 7 هزار و 330 مگاوات 

بوده است.
چندى پيش سخنگوى صنعت برق بهترين روش را رعايت مديريت 
مصرف دانســت و گفت: كاهش ساعت كار ادارى و نيز تعطيل شدن 

پنجشنبه ها كمك بزرگى به صنعت برق كرد.
رجبى مشهدى افزود: فروشندگان لوستر بيشترين مصرف برق را دارند 

كه بايد با خاموش كردن المپ هاى اضافه آن را مديريت كنند.
وى روشــن ماندن تابلوهاى تبليغاتى و چراغ نماهاى ســاختمان را 
از ديگــر عمده مصرف برق اعالم كرد و گفت: بايد در ســاعت اوج 

مصرف اين روشنايى ها خاموش شوند.
رجبى مشــهدى افزود: گرچه مشــتركان پر مصــرف 6درصد كمتر 
شــده اند، اما آن تعدادى كــه باقى مانده اند 14برابــر كم مصرف ها 

مصرف مى كنند.
ســخنگوى صنعت برق گفت: به اين مشــتركان تذكر داده شــده و 
تعرفه هاى باالتر هم وضع شده، اما اين رقم تعرفه به دليل تمكن باالى 

مالى، آنها را مجاب براى صرفه جويى نمى كند.

كاهش 15 هزار تومانى گوشت 
در همدان

 بنابر ادعاى رئيس اتحاديه قصابان همدان كاهش 15هزار تومانى 
نرخ گوشــت قرمز در همدان ســبب رونق جزئى در بازار اين كاال 

شده است.
على اكبر ســپهرى وفا در گفت و گو با تســنيم گفت: قيمت هر كيلو 
گوشت گوســفندى از 168هزار به 153 هزار تومان كاهش يافته و 

تفاوت قيمت آن با گوشت گوساله بسيار ناچيز شده است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر نرخ هر كيلو گوشت نرمه گوسفندى 
153هزار و نرمه گوســاله 150هزار تومان به فروش مى رســد، بيان 
كرد: قيمت گوشــت مخلوط گوسفندى 123هزار و مخلوط گوساله 

نيز 120هزار تومان است.
رئيــس اتحاديه قصابان همدان با تأكيد بر اينكه امســال دامداران با 
مشــكل خشكســالى و تأمين علوفه و نهاده ها مواجه هستند، گفت: 
اگر دامداران مورد حمايت قرار نگيرند بدون شك در آينده با كمبود 

توليد گوشت رو به رو مى شويم.
ســپهرى وفا بــا اشــاره بــه اينكــه گوشــت منجمــد توســط بخــش 
ــت  ــت گوش ــرد: قيم ــان ك ــود، بي ــازار مى ش ــى وارد ب خصوص
منجمــد برزيلــى بــا 120هــزار و گوشــت ايرانــى 110هــزار تومــان 

اســت.
وى بــا بيــان اينكــه  روزانــه 55 رأس گوســاله و 450 رأس 
ــده  ــو دام زن ــر كيل ــرخ ه ــت: ن ــود، گف ــتار مى ش ــفند كش گوس

ــت. ــان اس ــزار توم 110ه
رئيــس اتحاديه قصابان همدان با تأكيد بر اينكه تعطيلى بخشــى از 
تاالرها و رستوران ها سبب كاهش تقاضاى گوشت قرمز شده است 
بيان كرد: كرونا و محدوديت هاى كرونايى، درآمد معيشت همكاران 

ما را با مشكل مواجه كرده است.
سپهرى وفا با اشاره به اينكه در ماه محرم به خاطر فعاليت هيأت هاى 
مذهبى مصرف گوشــت قرمز افزايش مى يابد گفت: اگر شــركت 
پشتيبانى امور دام همكارى كند ســهميه اى براى هيأت هاى مذهبى 

در نظر گرفته مى شود.

فعاليت 24 واحد پرورش شترمرغ
 در استان

 مدير امور طيور سازمان جهادكشاورزى استان همدان گفت: با فعاليت 
24واحد پرورش شــترمرغ، اســتان همدان در اين زمينه رتبه پنجم را در 

كشور دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عليرضا قراگوزلو از فعاليت 24واحد پرورش 
شترمرغ در استان همدان خبر داد و افزود: همدان در اين زمينه پنجم كشور 
است. وى به اثر استفاده از گوشت شترمرغ در كاهش بيمارى هاى قلبى و 

عروقى  اشــاره كرد و گفت: در اين زمينه در استان همدان به دنبال جذب 
سرمايه گذار هستيم.

مدير امور طيور ســازمان جهادكشاورزى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه 
افرادى كه تمايل به ورود به اين عرصه از توليد و اشتغالزايى را دارند، اما 
سرمايه در گردش مناسبى ندارند مى توانند به نظام مهندسى شهرستان خود 
مراجعه كنند، افزود: در اين راســتا هماهنگى ها و حمايت هاى مناسبى از 

سرمايه گذاران صورت مى پذيرد.
قراگوزلو گفت: ميانگين وزن توليدى شترمرغ برابر 110كيلوگرم است كه 

اين ميزان رقم خوبى در توليد گوشت محسوب مى شود.

مدير امور طيور ســازمان جهادكشاورزى اســتان همدان با تأكيد بر اينكه 
استان همدان در زمينه توليد بوقلمون و شترمرغ از سرمايه گذاران و ورود 
آنها به اين عرصه استقبال مى كند، بيان كرد: شهرستان هاى نهاوند و مالير 
از جمله شهرستان هايى هستند كه در اســتان همدان براى توليد شترمرغ 

وضعيت مناسب و مساعدترى دارند.
وى با  اشاره به اينكه تعداد 42 واحد دامى راكد در سطح استان شناسايى 
شــده اســت و به دنبال تغييير كاربرى آنها هستيم، گفت: در طرحى براى 
فعــال كردن اين واحدها نهاده و جوجه هاى بوقلمون را به آنها به صورت 

امانى تحويل خواهيم داد.

آگهى مزايده عمومى (نوبت دوم)

مركز كشتارگاه صنعتى دام همــدان

دارد  نظر  در  همــدان  دام  صنعتى  كشتارگاه  مركز 
بهره بردارى از سالن هاى بسته بندى آاليش دامى 
از  سال  يك  مدت  به  را  كشتارگاه  داخل  در  واقع 
واجد  حقوقى  يا  حقيقى  اشخاص  به  مزايده  طريق 
شرايط به صورت اجاره واگذار نمايد. متقاضيان مى 
توانند تا هفت روز كارى پس از انتشار آگهى (پايان 
جهت  پنجشنبه 1400/04/31)   روز  ادارى  وقت 
صنعتى  كشتارگاه  مركز  به  مزايده  اسناد  دريافت 
دام همدان واقع در كيلومتر 15 جاده كرمانشاه - 
دوراهى صالح آباد - روبروى ايست بازرسى مراجعه 

نمايند.

آگهى مناقصه

روابط عمومى شركت پتروشيمى هگمتانه

شــركت پتــــروشيمى هگمتــــانه 
درنظردارد،ايــاب وذهــاب كاركنــان 

ــد  ــكار واج ــه پيمان ــه ب ــق مناقص ــود را از طري خ
شــرايط واگذارنمايــد.

متقاضيــان مــى توانندجهــت دريافت اســنادمناقصه 
ــاى  ــه آدرس ه ــه 1400/04/27 ب ــا مورخ حداكثرت

ذيــل مراجعــه نماينــد:
ــع شــركت  ــاده تهران-مجتم 1)همدان-كيلومتر10ج

ــه  پتروشــيمى هگمتان
تلفن: 08134383584

2)تهران-خيابــان مالصدرا-خيابــان شيرازشــمالى-
ــهريار-پالك-181طبقه دوم -واحد11        نبش خيابان ش

كدپستى : 1991653134 
تلفن:   02188622493 و 021-886195530 

 فكس:  02188036112
ــا شــماره:     ــا جهــت كســب اطالعــات بيشــتر ب و ي
داخلــى114    02188619553 و    02188622493

ــد. ــل فرماين ــاس حاص ــارى تم ــاى ذوالفق آق
كارت دانشجويى به نام بهنام عبدى، فرزند:رمضان، به شماره ملى 

3790350230 و به شماره دانشجويى 9332462007 در رشته مهندسى برق 
در مقطع كارشناسى از دانشگاه بوعلى سينا همدان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

 مديــركل غله و خدمات بازرگانى اســتان 
همدان از پرداخــت 70 ميليارد ريال مطالبات 

كلزاكاران استان همدان خبر داد.
مســعود بكايــى در گفت وگو با فــارس، از 
پرداخت تمام مطالبات كلزاكاران اســتان خبر 
داد و گفت: 70ميليارد ريال مطالبات كشاورزان 
كلزاكار استان كه اسناد تحويل محصول تا تاريخ 
20 تيرماه به بانك كشاورزى ارسال شده، روز 

گذشته به حساب آنها واريز شد.
وى با اشــاره به خريد 707 تن كلزا در استان 
افزود: ارزش ايــن محصول 77 ميليارد و 724 
ميليون ريال است كه 70 ميليارد و 129 ميليون 

ريال آن پرداخت شده است.
 مديركل غله و خدمات بازرگانى اســتان 
همــدان با بيان اينكه 7 ميليــارد و 594 
ميليون ريال از مطالبــات كلزاكاران در 
صف پرداخت اســت بيان كــرد: ميزان 

پرداختــى مطالبات 90/2 درصد را نشــان 
مى دهد.وى با اشــاره به اينكه تا روز گذشــته 
72 هزار و 710 تن گندم در اســتان خريدارى 
شده اســت گفت: ارزش اين ميزان محصول 
خريدارى شده 367 ميليارد و 831 ميليون ريال 
است كه 93 ميليارد و 321 ميليون ريال پرداخت 

شده و درصد پرداخت 25/37درصد است.
بكايى با بيان اينكــه 51 هزار و 149 تن گندم 
توسط ســيلوهاى بخش خصوصى خريدارى 
شده اســت بيان كرد: سهم خريد مراكز دولتى 

تعاونى هــاى   ،  862
و   628 و  هــزار   17 روســتايى 

كارخانه هاى آرد 3 هزار و 171 تن بوده است.
وى با اشاره به اينكه 3 هزار و 783 تن گندم در 
شهرستان همدان خريدارى شده است گفت: در 
مالير 2 هزار و 97 تن، نهاوند 16 هزار و 707
تن، تويسركان 5 هزار و 66 تن، كبودراهنگ 9
هزار و 648 تــن، رزن 8 هزار و 622 تن، بهار 
3 هــزار و 135 تن، اســدآباد 22 هزار و 317

تن و فامنين هــزار و 635 تن گندم خريدارى 
شده است.

مديركل غله و خدمات بازرگانى استان همدان 
با بيان اينكه ســال گذشته تا روز  بيستم تيرماه 
50 هزار و 273 تن گندم خريدارى شده بود كه  
نســبت به امسال اختالف 45 درصد است بيان 
كرد: در ســال 98 نيز اين ميزان 12هزار و 580
تن بود و مقدار اختالف 479 درصد را نشــان 
مى دهد. وى با بيان اينكه امسال 52 مركز خريد 

تضمينى گندم در استان فعال خواهد بود گفت: 
طبق پيش  بينى ســازمان جهادكشاورزى امسال 
40 درصد افت توليد گندم را در استان خواهيم 
داشت كه منتظريم ببينيم خريد به چه صورت 
خواهــد بود كه به طور قطــع  تحت تأثير قرار 
مى گيرد. بكايى با بيان اينكه تأكيد ما اين است 
كه گندم در مراكز خريد ساير استان ها به فروش 
نرسد و در استان باشد تا گندم موردنياز استان 
تأمين شود، خواستار توجه به اين موضوع شد.

70 ميليارد 
به كلزاكاران پرداخت شد

 آگهـى مناقصـه 

شهرداري منطقه يك همدان

شهرداري منطقه يك همدان در نظر دارد اجراي پروژه  ى عمرانى ذيل را به پيمانكاران ذيصالح واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد از 
تاريخ (1400/4/23تا تاريخ  1400/5/3)، جهت دريافت اسناد مربوط به شركت در مناقصه، به آدرس همدان،ميدان امامزاده عبداهللا،ابتداى بلوار كاشانى،شهردارى 

منطقه يك مراجعه نمايند. 
خالصه شرايط شركت در مناقصه:

دبيرخانه  به  مناقصه  اوراق  و  اسناد  تحويل  و  پيشنهادها  قبول  مهلت  حداكثر   *
شهردارى منطقه يك از تاريخ1400/4/23 لغايت 1400/5/3

*چنانچه برنده اول مناقصه انصراف نمايد تضمين شركت در مناقصه ايشان به نفع 
شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد و در صورت انصراف نفر دوم نيز به همين 

منوال عمل خواهد شد.
* مبلغ تضمين شركت در مناقصه طبق جدول مندرج، بصورت نقدى به حساب 
وجه  در  مهديه  شعبه  ايران  مهر  الحسنه  قرض  بانك   7407-11-3331333-2
شهردارى منطقه يك يا اسناد خزانه يا ضمانتنامه بانكي با اعتبار حداقل سه ماهه 

خواهد بود.
*متقاضى بايد بر اساس ظرفيت كارى مورد تاييد از طرف معاونت محترم برنامه ريزى 
و نظارت راهبردى رياست جمهورى قيمت پيشنهادى خود را ارائه نمايد. بديهى است 

در غير اين صورت تضمين شركت در مناقصه ضبط و برابر مقرارت اقدام مى گردد.
*تمامى هزينه هاي آگهي به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

*ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج شده است.
*شهردارى در رد يا قبول يك يا كل پيشنهادات مختار است. 

شهردارى  تكاليف  و  شرايط  قبول  منزله  به  پيشنهاد  دادن  و  مناقصه  در  *شركت 
همدان موضوع ماده 10 آيين نامه مالى شهردارى مى باشد.

*تضمين شركت در مناقصه افرادى كه در مناقصه برنده نگرديده اند به استثناء نفر اول 
و دوم بعد از يك هفته  از ابالغ صورتجلسه كميسيون معامالت مسترد خواهد شد.

ميزان  به  تعهدات  انجام  تضمين  عنوان  به  قرارداد  انعقاد  حين  است  بديهى   *
تعيين شده در جدول از برنده مناقصه اخذ و تضمين شركت در مناقصه نفر دوم 

آزاد خواهد شد.
* ارزيابى توانمندى فنى،بازرگانى ومالى پيشنهاد دهنده بعهده كميسيون ميباشد و 

در صورت تاييد توسط كميسيون پاكت پيشنهاد قيمت بازگشايى خواهد شد.
* به اين پيمان ها تعديل تعلق مى گيرد. 

*اخذ گواهى امضا صاحب امضاى مجاز شركت از دفترخانه اسناد رسمى الزامى مى 
باشد.

* زمان بازگشايى پاكت ها مورخ 1400/5/4 ساعت18در محل شهردارى ستاد خواهد 
بود و حضور نمايندگان پيمانكاران در اين جلسه بالمانع مى باشد.

* براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 32519245 و 32520231 -081 تماس 
حاصل نماييد.

مبلغ برآورد اوليه     نام پروژه رديف
(ريال)

مدت 
پيمان

مبلغ تضمين  شركت در 
رتبه پيمانكارمناقصه (ريال)

مبلغ تضمين 
محل تامين اعتبارانجام تعدات

1
پياده روسازى و جدولگذارى 
بلوار شهيد مصيب مجيدى

(يك سمت)
حداقل پايه پنج حقوقى 6900/000/000ماه17/897/128/360

ابنيه 
پنج درصد كل 
درآمدهاي عمومي شهرداريمبلغ پيمان

(م الف 570)

س
فار

س: 
عك

/



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

چهارشنبه  23 تير ماه 1400  شماره 4085

7

يادداشت ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

جست وجوى رؤياهاى واليبال و بسكتبال
 در المپيك 

 المپيك 2021 با توجه به حضور همزمان واليبال و بســكتبال در 
كاروان ورزشــى ايران، از هيجان خاصى براى عالقه مندان به ورزش 

برخوردار است.
به گزارش ايســنا، رقابت هاى المپيك توكيو در شــرايطى از هشــتم 
ژوئيه و بدون حضور تماشــاگران برگزار مى شــود كه عالقه مندان به 
واليبال و بســكتبال در ايران براى آغاز بزرگترين رويداد ورزشى دنيا 

لحظه شمارى مى كنند.
همه مى دانيم اين 2رشــته در المپيك تا چه اندازه هيجان انگيز است و 

قطع به يقين براى ايرانى ها از اهميت بسيار بااليى برخوردار است.
در المپيك شايد هيچ رشــته  تيمى به  اندازه  واليبال، از آرزوهايمان و 
از خواب هاى شــيرينى كه در بزرگترين رويداد ورزشى دنيا مى بينيم، 

مراقبت نكند.
تيمى كه با يك مشت بلندقامِت جاه طلب، از دوران والسكو تا امروز 
هميشه در جســت  وجوى رؤياهاى بزرگتر و سقف هاى بلندتر بوده. 

تيمى خالى از شومن ها.
واليباليست ها در اين ســال ها فراز و نشيب زيادى داشتند، اما در هر 
سرويس و در جنگ هر پوئن، مثل آخرين توپ دوران ورزشى خود 
مبــارزه مى كنند و اكنون ايمان و اعتقاد ما درباره  شــاگردان آلكنو در 
نبردهاى هيجان برانگيز توكيو، چيزى  اســت كه هميشه از آنها توقع 
داريم  اگر هزار بار زمين خورديد، هزار و يك بار بلند شويد و بجنگيد.
تيمى كه نفراتى مثل معروف، موسوى، غفور و عبادى پور را دارد، حتمًا 
ما را پرت مى كند به ســرزمين خوشبختى. حتى اگر رقابت، المپيك 
باشد و همه  تيم ها تا دندان مسلح. مهم اين است كه ايران با بچه هاِى 

بى نظير در هر رقابتى مى تواند استرس و هيجان زياد را به كار ببرد.
واليبال ايران اگر در اين چند سال از لمس جام هاى بزرگ دنيا محروم 
بود، ولــى در عوض در هر صبِح روزِ پس از شكســت، غرور را به 
سرزمين واژه هاى ورزشى ما برگرداند و در توكيو هم مثل روز روشِن 
اســت كه آلكنو و شاگردانش، بهترين مدافع براى اعتبار ورزش ايران 

لقب مى گيرند.
در بسكتبال اما قصه شــگفت انگيزتر است. پس از غيبت در المپيك 
لندن و ريو، آسمان خراش هاى ايرانى اين بار در المپيك توكيو، مى روند 
تا به ريســمان بــزرگ روياها چنگ زده و باال برونــد. آن هم جايى 
كه رقابت با آمريكا و فوق ســتاره هاى NBA حتى براى آن دسته از 
هموطنانــى كه كمترين عالقه به بســكتبال را دارند، مى تواند يكى از 

جذاب ترين و حتى ماندگارترين قاب هاِى المپيك باشد.
بسكتبال ايران، درست است كه مى خواهد دومين  حضور در المپيك 
را پس از 2008 پكن تجربه كند، اما كيست كه نداند به آغوش كشيدن 
رويداد بزرگ دنيا، آن هم جايى كه فقط 12تيم اجازه  حضور در آن را 

دارند، يك رؤياى شيرين و دوست داشتنى است.
حتى اگر در 5مسابقه  ايران در المپيك پكن، چيزى جز باخت نصيب 
ما نشــود، ولى باز مى دانيم كه اين بار بســكتبال مى تواند قد بكشد و 
به آســمان برسد. ما به اين نسل، بيشــتر از هر چيزى، اميد داريم. به 
حامدحدادى كه سرانجامِ پرتاب هايش مى تواند سرنوشت احساسات 
يــك ملت را تغيير بدهد. به مايــكل و آرون كه ايمان داريم تعصب 
و غيرت، ســرفصل واژه هاى زندگى ورزشــى آنهاســت و البته به 
صمدنيكخــواه بهرامى، پرچمدار يك كاروان كــه هروقت به او نياز 

داريم، بيشتر مى جنگد و بهتر مى درخشد.

سنگربان سپاهان
 به پورتيموننزه پرتغال پيوست

 پيام نيازمند دروازه بان ســپاهان رسمًا به تيم پورتيموننزه پرتغال 
پيوست.

باشــگاه پورتيموننــزه پرتغال اعــالم كرد پيام نيازمنــد به صورت 
رســمى تا پايان ژوئن ســال 2024 به اين تيم پيوسته است. باشگاه 
پورتيموننزه با تشــكر از دروازه بان جديد ايرانى خود براى پذيرش 
پيشنهاد اين باشگاه، از وجود بند فسخ 10ميليون يورويى در قرارداد 

نيازمند خبر داد.
نيازمند يكى از سنگربانان تيم ملى فوتبال ايران است كه در 3 فصل 
گذشته وظيفه حراست از دروازه سپاهان اصفهان را برعهده داشت. 
ديگــر دروازه بان تيم ملى فوتبال ايران نيز به ليگ پرتغال پيوســت. 
عليرضا بيرانوند با قراردادى قرضى براى مدت يك فصل از باشگاه 

آنتورپ بلژيك به بواويشتا پرتغال ملحق شده است.

دهكده ورزشكاران المپيك توكيو
 افتتاح شد

 دهكده ورزشكاران المپيك توكيو در فاصله 10روز مانده تا آغاز  
بازى ها افتتاح شد.

در فاصله 10روز تا آغاز بازى هاى المپيك توكيو، دهكده ورزشكاران 
افتتاح شد. اين دهكده 44 هكتارى كه داراى 21ساختمان مسكونى 
و ســالن غذاخورى اســت، تا 3 روز پس از مراســم اختتاميه در 8

آگوست (17 مردادماه) فعاليت مى كند.
دهكده داراى يك كلينيك نيز هست. آزمايش روزانه ويروس كرونا 
و اســتفاده از ماســك از جمله اقدامات احتياط آميز است كه براى 
حدود 18هزار ورزشكار و مقامات ساكن در دهكده براى جلوگيرى 

از شيوع ويروس، اعمال مى شود.
كلينيك دهكده 24ساعت شــبانه روز كار مى كند تا آزمايش هايى بر 

روى بيماران مشكوك انجام دهد و افراد مبتال را جدا كنند.
ســاكنان دهكده ورزشكاران مجاز به مســافرت فقط به مكان هايى 
هســتند كه از قبل در برنامه هاى فعاليت خود ذكر كرده اند و بيرون 

رفتن از سايت ممنوع است. 

دى پائول به اتلتيكو مادريد پيوست
 هافبك تيم ملى آرژانتين راهى اتلتيكو مادريد شد.

با تأييد سايت رسمى اتلتيكو مادريد، رودريگو دى پائول از اودينزه 
به اتلتيكو مادريد پيوست.

اين هافبك 27ساله آرژانتينى تست هاى پزشكى را با موفقيت پشت 
سرگذاشته و يك قرارداد 5ســاله (تا 2026) با روخى بالنكوس به 

ثبت رسانده است.
فابريتزيو رومانو مدعى شده كه اتلتيكو مادريد براى نهايى كردن اين 

انتقال، 35ميليون يورو به اودينزه پرداخت كرده است.

 AFC كمك
به ميزبان فينال ليگ قهرمانان آسيا

 كنفدراسيون فوتبال آسيا براى 
ميزبان فينال ليگ قهرمانان آســيا 
2021 و 2022 دســت به جيب 

شد.
خبر  عربستان  نشريه«االقتصاديه» 
داد كنفدراســيون فوتبال آسيا به 
ليگ  فينال  ميزبان  فدراسيون هاى 
قهرمانــان آســيا 2021  و 2022
هركدام مبلــغ 175 هزار دالر(4

ميليارد و 300 ميليون تومان) تخصيص داد. 
طبق اعالم AFC فدراسيون ميزبان فينال ليگ قهرمانان آسيا  به ترتيب 
175هزار دالر بابت اقامت، 50 هزار دالر هزينه نقل و مكان و 50 هزار 

دالر  براى خدمات پزشكى دريافت مى كند.
كنفدراســيون فوتبال آســيا فينال ليگ قهرمانان آسيا 2021 را در يك 
كشــور غرب آسيا و فينال ليگ قهرمانان آسيا 2022 را به ميزبانى يك 

كشور شرقى برگزار مى كند.
كنفدراســيون فوتبال آسيا به فدراســيون هاى غرب آسيا از جمله 
ايران خواســته است كه براى ميزبانى از اين مسابقه اقدام كنند و تا 
تاريخ 10 مردادماه ميزبان فينال ليگ قهرمانان آسيا 2021 مشخص 

خواهد شد.

همايش پياده روى بانوان در فامنين 
 همزمان با آغــاز هفته ازدواج و هفتــه عفاف وحجاب همايش 

پياده روى بانوان در شهرستان فامنين برگزار شد.
به همت هيأت ورزش هاى همگانى شهرســتان فامنين و با همكارى 
حوزه مقاومت كوثر، همزمــان با آغاز هفته ازدواج و هفته عفاف و 
حجاب همايش پياده روى با شركت بيش از500 نفر از بانوان از مبدأ 
مزار شهداى گمنام به سمت پارك ملت شهرستان فامنين برگزار شد.

در اين مراسم به 20 نفر از بانوان به قيد قرعه جوايزى اهدا شد.

كار صعود فجر، بادران و هوادار 
به روز آخر كشيد

 هفته سى وسوم رقابت هاى ليگ دسته يك باشگاه هاى كشور برگزار 
شد و در نهايت 2تيم مس كرمان و شاهين بوشهر شانس صعود به ليگ 
برتر را از دست دادند و سرنوشت صعود تيم هاى فجر، بادران و هوادار 

به روز آخر كشيده شد.
ليگ دســته يك فوتبال كشــور به ايســتگاه پايانى خود رســيد. هفته 
سى وسوم رقابت هاى ليگ يك در حالى برگزار شد كه نتايج آن موجب 

شد شاهين بوشهر و مس كرمان عمًال شانس صعود را از دست بدهند و 
كار صعود بين 3 تيم فجر سپاسى، هوادار و بادران به روز آخر مسابقات 

كشيده شود.
در حســاس ترين بازى فجر سپاســى در خانه با نتيجه قاطع 3 برصفر 
شــاهين بوشهر را شكســت داد تا همچنان در صدر جدول باقى مانده 
بماند. در ديگر ديدار بســيار حســاس هوادار در كرمان دست به كار 
بزرگى زد و مس را با نتيجه 3 بر يك شكســت داد تا با اين نتيجه هم 
شانس مس براى صعود از بين برود و هم شاگردان عنايتى با امتياز مشابه 

با فجرسپاسى و تنها به دليل تفاضل گل كمتر در رده دوم قرار بگيرد.

در ديگــر ديــدار مهم بادران در تهــران با هدايت اميــد روانخواه تيم 
ســختكوش رايكا را با نتيجه 3 بر يك شكست داد تا اين تيم هم ديگر 

تيمى باشد كه براى صعود در هفته پايانى شانس دارد.
با نتايجى كه رقم خورد 3 تيم فجر سپاسى، هوادار و بادران با امتيازات مشابه 
57 درصدر جدول قرار دارند و عمًال تنها اين 3 تيم در روز پايانى شانس 
صعــود به ليگ برتر را دارند و قطعــاً 2 تيم از اين 3 تيم را فصل آينده در 
ليگ برتر خواهيم داشت. چوكا تالش نيز با پذيرفتن شكست خانگى مقابل 
قشقايى سومين تيم سقوط كننده به ليگ دسته دوم شد تا همراه با نود اروميه 

و گل ريحان البرز فصل آينده در ليگ دسته دوم حضور داشته باشند.
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پيشخـوان

صعود نخستين
 بانوى تويسركانى
 به قله علم كوه

 بانوى تويســركانى به قله علم كوه 
دومين قله بلند ايران صعود كرد.

معصومه بيات به عنوان نخستين بانوى 
كوهنورد شهرســتان تويسركان به قله 
علم كوه(دوميــن قله بلند ايران) صعود 

كرد.
وى چند ســالى اســت كــه در حوزه 
كوهنوردى فعاليت دارد و از ســال 98 
به بعــد دوره هاى مربيگــرى درجه 3 
كوهپيمايى، درجه 3 يخ و برف، درجه 
3 سنگ و دوره مقدماتى اسكى آلپاين 

را گذرانده است.
بيــات در آخريــن صعــود خــود به 
سرپرســتى باقرى و يك تيم 11نفره از 
تهران و اصفهان به قله علم كوه صعود 

كرد.
صعود به قله از طريق مسير هسارچال 
انجام شــد و گروه پس از 6 ســاعت 

كوهپيمايى به قله صعود كرد.

مسابقات مچ اندازى
 در مالير

 هيــأت بدنســازى و پــرورش اندام 
شهرســتان ماليــر در راســتاى توســعه 
باشــگاه داران  از  حمايــت  و  ورزش 
مســابقات مچ انــدازى ويــژه آقايــان را 

در پــارك ســيفيه برگــزار كــرد.
مســابقات مچ اندازى ويــژه آقايان به 
همت هيأت بدنســازى و پرورش اندام 
و همــكارى اداره ورزش وجوانان، در 
راستاى توســعه ورزش و حمايت از 
باشــگاه داران و انتخاب مستعدين اين 
رشــته ورزشى براى تشــكيل تيم در 
رده  هاى ســنى مختلف براى حضورى 
قدرتمند در مسابقات استانى و كشورى 
در محوطه اطراف درياچه پارك سيفيه 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشــتى 

برگزار شد.
ورزشــكاران  از  نفــر   50 از  بيــش 
ســطح  باشــگاه هاى  تحت پوشــش 
شهرســتان در رده هــاى ســنى اميد، 
نوجوانان، جوانان، بزرگســاالن در اين 
دوره از مسابقات شركت كردند و براى 
كسب مقام و رتبه برتر با هم به رقابت 

پرداختند.
در پايان و در مراســمى از سوى هيأت 
مربوطه به پــاس قدردانى از زحمات 
و تالش حداكثرى شــركت كنندگان به 
نفرات برتر هر رده سنى حكم قهرمانى 

و هدايايى اهدا شد.
عليرضــا  اســت،  ذكــر  شــايان 
ســاريخانى از ورزشــكاران ايــن رشــته 
ورزشــى كــه بــه عنــوان اورال(قهرمان 
ــاب  ــابقات انتخ ــن مس ــان) اي قهرمان
ــر  ــوح تقدي ــداى ل ــا اه ــد از وى ب ش

ــد ــل ش ــدى تجلي ــزه نق و جاي

كارفرمايان گرامى مى بايست درخواست خود را درسامانه غيرحضورى سازمان تامين اجتماعى به نشانى

    www.es.tamin.irwww.es.tamin.ir  ثبت و پيگيرى نمايند.

ميزان بخشودگى جرائم بيمه اى كارگاه هاى مشمولپرداخت اصل حق بيمه وبيمه بيكارى در... ماه
100 درصد12 ماه
85 درصد18ماه
75 درصد24ماه
60درصد30ماه

50 درصد36

براى كسب اطالعات بيشتر از شرايط بخشودگى جرائم بيمه اى به سايت اداره كل تامين اجتماعى استان همدان به نشانى  ذيل مراجعه فرماييد .   براى كسب اطالعات بيشتر از شرايط بخشودگى جرائم بيمه اى به سايت اداره كل تامين اجتماعى استان همدان به نشانى  ذيل مراجعه فرماييد .   

نياز به مراجعه حضورى نياز به مراجعه حضورى 
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سليمان رحيمى»
 حميد بادامى به مدت 4 ســال ســكاندار 

هيأت واليبال استان همدان شد.
مجمع هيأت واليبال اســتان با حضور رئيس 
فدراســيون و اعضاى مجمع روز گذشته در 
ســالن جلســات اداره ورزش وجوانان استان 
برگزار شد و بادامى با اخذ 14رأى از مجموع 
15رأى مأخــوذه به عنوان رئيس جديد هيأت 

واليبال استان براى 4 سال انتخاب شد.
در مجمع هيأت واليبال استان رئيس فدراسيون 
به همــراه  مديركل ورزش وجوانان اســتان، 
محرم روزبه مســئول انتخابــات هيأت ها و 
ديگر اعضاى مجمع در سالن اجتماعات اداره 

ورزش وجوانان استان حضور داشتند.
در اين جلســه ابتدا محرم روزبه سرپرســت 
هيأت واليبال گزارشى از عملكرد خود ارائه داد 
و سپس رئيس فدراسيون با تمجيد از جايگاه 
ورزش واليبال در ســال هاى گذشــته استان 
همدان گفــت: همدان از گذشــته در واليبال 
كشــور جايگاه خاصى داشته و بزرگانى چون 
توسلى، راجى و اين اواخر نيز آرمين تشكرى، 
جواهرى و آرمين رنجبر را داشته كه نشان از 

قدمت اين رشته در استان همدان دارد.
محمدرضا داورزنى در ادامه افزود: در سال هاى 
اخير واليبال در اســتان همدان افت كرده هر 

چند در سطح جوانان ملى پوشانى داشته است، 
اما الزم است با يك برنامه ريزى مدون واليبال 

همدان به جايگاه خود بازگردد.
وى بــا انتقاد از حضور پاس در همدان گفت: 
حضور پاس در همدان موجب شــد تا توان 
مديريت اســتان به اين تيم معطوف شود و از 
ساير تيم هاى ورزشى غافل شود كه اميدوارم 
مسئوالن اســتان منابع مالى پاس را خارج از 

بودجه ورزش تأمين كنند. 
داورزنى رأس پيشــرفت واليبال در استان را 
حضور در ليگ باشگاه ها دانست و افزود: ليگ 
ويترين ورزش اســت و براى ديده شدن بايد 
ويترين داشت تمام فعاليت هاى هيأت به ليگ 
ختم مى شــود و اگر مى خواهيد كه در واليبال 
استعدادهاى استان ديده شود بايد به ويترين كه 

همانا ليگ واليبال است راه يابيد.
وى ظرفيت واليبال اســتان را خوب توصيف 
كرد  و گفت: همدان از اســتعدادهاى خوبى 

برخوردار اســت و هيأت جديد با استفاده از 
تمام ظرفيت واليبال مى تواند در شكوفايى اين 

رشته گام هاى بلندى بردارد.
در ادامه مديركل ورزش وجوانان استان نيز به 
جايگاه واليبال استان اشاره و بيان كرد: همدان 
ظرفيت الزم در رشته واليبال را دارد و مى تواند 
بار ديگــر خود را در بين بزرگان اين رشــته 

مطرح كند.
حميد سيفى افزود: واليبال استان به برنامه ريزى 
نيــاز دارد و با توجه به زيرســاخت هايى كه 
وجود دارد واليبال مى توانــد خود را بيش از 
پيش مطرح كند و اين وحدت و تالش اهالى 

واليبال را مى طلبد.
در ادامــه 4 كانديداى هيأت به مدت 10دقيقه 
برنامه هــاى خــود را براى اعضــاى مجمع 
تشــريح كردند و در ادامه 2كانديداى هيأت 
نادرى خجسته  ســجاد  و  محمدظاهرى  رافع 
از خانــواده واليبــال در حمايــت از بادامى 
انصــراف دادند. ســيد هادى حســينى ديگر 
كانديــداى انتخابات نيز با غيبت در جلســه 
عمًال كناره گيرى خود را اعالم كرد و ســپس 
رأى گيرى از تك كانديداى هيأت انجام شد و 
در نهايت حميد بادامى نجات با اخذ 14رأى از 
15رأى مأخوذه به مدت 4 سال به عنوان رئيس 

هيأت واليبال استان همدان انتخاب شد.

 پرونده رقابت هاى ليگ دسته دوم فوتبال 
كشور امشب با انجام 7 بازى در دور گروهى 
بسته مى شــود و سرنوشت تيم هاى صعود و 

سقوط كننده روشن مى شود.
امشب از هفته بيست وششم رقابت هاى فوتبال 
ليگ دسته دوم قهرمانى باشگاه هاى كشور 7 
ديدار همزمان در شــهرهاى تهران، همدان، 
بوشــهر، يزد، بابلســر، اميديه و شــهربابك 
از گروه دوم برگزار مى شــود تا سرنوشــت 
تيم هاى صعودكننده و ســقوط كننده در گروه 
دوم مشخص شود و پرونده اين رقابت ها در 

دور گروهى بسته شود.
امشب در يكى از اين ديدارها تيم فوتبال پاس 
ميزبان شهردارى بندرماهشهر است. پاس كه 
با فراز و نشــيب فراوانى ليگ را آغاز كرد و 
ابتدا از اميد مدعيان صعود به شمار مى رفت به 
دليل سوء مديريت و ضعف سران باشگاه اين 
تيم در هفته هاى پايانى براى بقا به ميدان رفت 
و يك بار ديگر اين تيم قديمى و پرســابقه در 

ليگ 2 درجا زد.
پــاس با 30 امتيــاز در رده دهم جدول جاى 
دارد و بــا هر نتيجه اى در همين جايگاه باقى 
مى ماند و با توجه به شرايط اقتصادى باشگاه 
و قهر چند بازيكن شاخص انتظار مى رود در 
بازى امشب پاس با تركيبى از بازيكنان جوان 

قدم به ميدان بگذارد.
تيم ميهمان كه براى كســب پيروزى در اين 
ميدان با تمام توان قدم به همدان گذاشته است 
اميدوار است از اوضاع نه چندان خوب پاس 
نهايت بهره را ببرد و راه خود را براى صعود 
به پلى آف هموار كند. شــهردارى ماهشهر به 
همراه شــاهين بندرعامرى و شهيد قندى يزد 
42 امتيازى است و براى آنكه اميدهاى خود 
را بــراى صعود افزايش دهــد به پيروزى در 

بازى امشب سخت نياز دارد.
امشب از تيم پاس ارائه يك بازى جوانمردانه 
وجــود دارد هرچند نتيجه بــازى براى پاس 
فرقى ندارد، اما سرنوشــت چنــد تيم به اين 
بــازى گره خورده اســت و انتظــار مى رود 

پاس با ســود بردن از تمام بازيكنانش فوتبال 
جوانمردانه اى را به نمايش بگذارد.

بــا انجام اين بازى فصل بــراى پاس به آخر 
مى رســد و اين تيم به تعطيــالت مى رود كه 
اميدواريم مســئوالن اســتان از همين امروز 
فكرى عاجل براى نجات پاس داشــته باشند 
و اجازه ندهند غرور فوتبال همدان و قدمت 
اين تيم بزرگ آســيايى بيش از اين خدشه دار 
شــود و تدارك الزم براى پويايى اين تيم را 

انجام دهند.
متأســفانه برخى از دشــمنان پاس در لباس 
دوســت در كنار اين تيم پرســه مى زنند و با 
ايجاد حاشــيه نابودى اين تيم پــر افتخار را 

ترسيم مى كنند.
در ســاير ديدارهاى امشب 2بازى حساس 
ديگر در صدر جدول انجام مى شود. شاهين 
بندرعامــرى در بوشــهر از تيم ميالد تهران 
شــاهين  براى  بازى  اين  مى كنــد  پذيرايى 
حياتى اســت و اگر اين تيــم مى خواهد به 
پلــى آف راه پيدا كند در ايــن بازى بايد به 
پيروزى برسد و با كســب 3 امتياز حريف 
تيــم ويســتاتوربين در پلى آف شــود. تيم 
فوتبال شــهيدقندى يزد نيز در خانه پذيراى 
سردار بوكان است. اين بازى براى هر 2تيم 
حياتى اســت و حســاس ترين بازى هفته 

پايانى مى باشد.
سردار بوكان براى بقا و شهيدقندى يزد براى 
صعود هر دو در اين بازى محكوم به پيروزى 
هستند و مى توان گفت اين بازى  جدال باال و 
پايين جدول اســت و هر 2تيم براى كسب 3

امتياز بازى قدم به ميدان مى گذارند.
ديگر بازى حساس اين هفته در بابلسر انجام 
مى شود و شهردارى بم در مصاف با شهداى 
بابلســر به دنبال پيروزى و بقا در ليگ دسته 
دوم اســت. در ســاير ديدارها نيروى زمينى 
ميزبان شــمس آذر قزوين است. نفت اميديه 
سقوط كرده از اترك بجنورد پذيرايى مى كند 
و مس شــهربابك صعود كــرده در ديدارى 

تداركاتى ميزبان عقاب تهران است.

با انجام ايــن بازى ها پرونده رقابت هاى ليگ 
دسته دوم در فصل 1400-99 بسته مى شود.

بادامى رئيس هيأت واليبال استان شد

رياست برهيأت بلند قامتان

در هفته پايانى ليگ دسته دوم 

پاس امشب ميزبان شهردارى ماهشهر است

دى
لون
ى ك

هد
س: م

عك
/



 

Y K

 

فنـاوري

گـزارش 

گردشگـرى

پروژه جامع اروپا 
براى شناسايى دقيق نانومواد

 پروژه اى كه با پشــتيبانى اتحاديه اروپا در حال انجام شدن است، 
به شناسايى ويژگى هاى نانومواد مى پردازد تا اثرات مثبت و منفى آنها 

را مشخص كند.
به گزارش ايسنا، نانومواد به زندگى ما راه يافته اند و به بهبود و تحول 
بسيارى از صنايع از جمله آرايشى و بهداشتى، انرژى، ساخت وساز، 

خودروسازى و صنايع دفاعى كمك مى كنند.
بــا وجود ايــن، نانومواد مى توانند اثرات منفى نيز داشــته باشــند. 
اگرچه نانومواد از بســيارى جهات با مزيت هايى همراه هســتند، اما 
نگرانى هايى نيز به خاطر اطالعات كم در مورد اثر اين مواد بر انسان 

و محيط زيست وجود دارد.

شباهت قمر مريخ به سيب زمينى
 ناسا اخيراً در حساب كاربرى خود در اينستاگرام تصوير يكى از 
قمرهاى سياره سرخ را منتشر كرد و نوشت: شما به آن سيب زمينى و 

ما به آن قمر مريخ مى گوييم.
به گزارش ايســنا،  مريخ 2 قمر دارد كه در تصوير قمر "فوبوس" كه 
بزرگترين قمر مريخ است، قابل مشــاهده است. اين تصوير توسط 
دوربين"UAHiRISE" فضاپيماى "مدارگرد شناسايى مريخ" ثبت 

شده است.
اين تصوير كه از فاصله 6هزار و 800 كيلومترى(4هزار و 225 مايل) 
باالتر از ســطح آن گرفته شده است، يك جرم آسمانى پر از چاله كه 
Stickney) داراى يك دهانه برخوردى بزرگ به نام دهانه استيكنى

) است را نشان مى دهد.

طراحى يك پرديس سيار شناور
 100درصد خودكفا

 يك پرديس سيار شناور 100درصد خودكفا براى منهتن طراحى 
شده است كه قادر اســت تمام انرژى و آب موردنياز خود را توليد 
كند. به گزارش ايسنا، شيوع بيمارى همه گير كرونا عصر جديدى از 
پايدارى و آگاهى از محيط زيســت را آغاز كرده است و يك شركت 
معمارى موسوم به "٣deluxe"  تصميم گرفته است با توجه به اين 
ارزش هاى جديد، در "منهتن"؛ شهرى كه جمعيت بسيارى دارد و به 

شدت به فضاى بيشترى احتياج دارد، پروژه جديدى بسازد.
اين شــركت توســط يك ســازمان مســتقر در نيويــورك به نام 
"WeThePlanet" (WTP) براى ســاخت اين پرديس پايدار 

متناسب با طبيعت و مردم انتخاب شده است.

شواهدى از فعاليت آتشفشانى انفجارى
 در سياره زهره

 محققان دانشــگاه كرنل آمريكا در مطالعه اخيرشان گفته اند آثار گاز 
فسفين موجود در سياره زهره به فعاليت آتشفشانى اين سياره اشاره دارد.
به گزارش ايسنا، پاييز سال گذشته دانشمندان گفتند كه مقدار كمى از گاز 
فسفين در جو بااليى اين سياره يافت مى شود.اكنون دانشمندان مى گويند 
يك امضاى زمين شناسى شواهدى از آتشفشان هاى انفجارى در اين سياره 
مرموز را نشان مى دهد.جاناتان لونين استاد فيزيك و مديرگروه بخش نجوم 
دانشگاه كرنل گفت: فسفين اطالعاتى درباره زيست شناسى اين سياره به 
ما نشان نمى دهد، بلكه اطالعاتى درباره زمين شناسى آن سياره به ما ارائه 
مى دهد و اين اطالعات به اين سياره اشاره دارد كه امروزه يا در گذشته هاى 

نه چندان دور در آن پديده آتشفشان خيزى انفجارى فعال رخ داده است.

دست نوشته "نيوتن" 
بيش از 2 ميليون دالر چوب حراج خورد

 يك دست نوشــته از "آيزاك نيوتن" كاشــف نيروى جاذبه كه به 
زبان التين نوشــته شده و متعلق به ســال 1694 است و در مجموع 
شــامل 39خط اســت، با قيمت 2/35ميليون دالر در حراج كريستى 

لندن به فروش رسيد.
به گزارش نيواطلس، يك دست نوشــته از "آيزاك نيوتن" كه نسخه 
بازنگرى  و اصالح شــده از 3 بخش از نسخه نخست كتاب مشهور 
 Philosophiae)"وى به نــام "اصول رياضى فلســفه طبيعــى
Naturalis)  است و يكى از  Principia Mathematica
با ارزش ترين اسناد تاريخ علم محسوب مى شود، با قيمت 2ميليون و 

350 هزار دالر در حراج كريستى لندن چوب حراج خورد.

«توسعه گردشگرى» در گروى پرچمدارى 
و ميان دارى بخش خصوصى

 توســعه صنعت گردشگرى راهى جز پرچمدارى و ميان دارى فعاالن و 
متخصصــان اين صنعت ندارد و دولــت در جايگاه حاكميتى بايد وظايف 
نظارتى را انجام دهد؛ اين رويكرد بخش خصوصى ســرمايه گذار و مجرى 
اين حوزه را مجبور مى كند براى بقا در بازار و حفظ ارزش ســرمايه خود، 

بهره ورى سرمايه گذارى را به خوبى عملياتى كند.
صنعت گردشگرى با همه رقابت هاى پيچيده كه ميان صاحبان صنايع بزرگ 
و بازيگــران عرصه اقتصادى جهان وجود دارد، با همه موج هايى كه جهانى 
شــدن در حوزه هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى ايجاد كرده، با همه پشت 
پرده هاى اقتصاد سياسى جهان در البى كارتل هاى بزرگ در بازارهاى تو در 
تو، از صنايع باالدستى، از نفت و پتروشيمى تا خودرو و ارتباطات، اكنون در 

جايگاه سومين صنعت درآمدزا و ثروت ساز جهان ايستاده است.
همين جايگاه و رتبه اســت كه صنعت گردشــگرى را بــراى برنامه ريزان 
اقتصادى و توســعه، حتى اگر ظرفيت هاى جذب گردشگر و سرمايه را هم 
نداشته باشند جذاب كرده و  تالش مى كنند نخست اينكه، جاذبه مصنوعى 
براى جلب توجه عالقه مندان به سفر و جهانگردى كشورشان بسازند، دوم 
اينكه، در تمام برنامه هاى توســعه و عمرانى اولويت دار، توجه به تجهيز و 
توسعه زيرســاخت و زيربناهاى موردنياز گردشگرى را دست كم تا 2دهه 
آينده در نظر بگيرند و ســوم اينكه، مولفه هاى امنيت و  رفاه عمومى را در 
كنار شاخصه هايى مانند كاهش ريســك و افزايش تسهيالت براى جذب 

سرمايه گذارى فراهم كنند.
اين شــاخص ها و مولفه ها در هر كشــورى با هر درجه و جايگاه جذابيت 
گردشگرى، اگر مورد توجه قرار گيرد دستاوردهاى چشمگيرى به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم در مؤلفه هاى اقتصادى مانند اشتغال، توسعه تجارت و 
گســترش بازار، درآمد ناخالص ملى كمتر از يك دهه خواهد داشت؛ البته 
اين موارد در ساير صنايع هم امكانپذير است، اما هم به سرمايه بيشتر و  هم 
به صبر و زمان بيشــتر نياز دارد، كــه به همين دليل مديران راهبردى تالش 
مى كنند گردشگرى را در اولويت هاى نخست در سبد برنامه ريزى هاى كالن 

سياستگذاران، تصميم سازان و تصميم گيران كشور خود قرار دهند.
منهاى كرونا و با نگاه اميدوارانه به احياى گردشــگرى پس از واكسيناسيون 
عمومى در پساكرونا، رونق گردشگرى مى تواند شتاب دهنده جبران ركود و 
خسارت تحميلى به اقتصاد جهانى شود، اين ذات صنعت گردشگرى است 
كه عالوه بر توســعه خود بر ساير صنايع و شاخص هاى اقتصادى، فرهنگى 
و اجتماعى به صورت مستقيم تأثير مى گذارد؛ اين خاصيت در كمتر صنعت 
پول سازى ديده مى شــود؛ كه بتواند همزمان در بخش اقتصاد - چه كالن و 
چه خرد - و در حوزه فرهنگ و حتى سياســت و ديپلماسى مؤثر و توسعه 
پايدار را در دســترس قرار دهد. چنانچه معيار سنجش نرخ رشد اقتصادى 
هم باشــد، گردشگرى و همه صنايع وابسته به آن را اگر تنها راه نگوييم، اما 
مهمترين و مؤثرترين رهيافت براى عبور از ركود بازارهاى متصل جهانى از 
آغاز همه گيرى كوويد19 تا آينده پســاكرونايى مى توان برشمرد؛ ايران نيز به 
دليل ظرفيت هاى شگفت انگيز گردشگرى در همه نوع آن و جايگاه شناخته 
شده اى كه در اين حوزه دارد، از اين قاعده مستثنا نيست به شرط آنكه الزامات 
و ضرورت هاى برنامه جامع توسعه گردشگرى را با رويكرد عبور از بحران - 

كه عمدتاً كرونا و تحريم اقتصادى است- برنامه ريزى و عملياتى كند.
ايــن برنامه عالوه بر همــه مقتضيات برنامه هاى باالدســتى در بخش هاى 
اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، جنبه هاى اصولى راهبردى و اســتراتژيك 
و هماهنگى هاى ميان بخشــى و فرابخشــى را هم نياز دارد و مبناى آن بايد 
بهره مندى از تجارب گذشته، آزمون ها و خطاها و با نگاهى علمى، حرفه ايى 
و تخصصى به صنعت گردشــگرى باشــد؛ و دولت براى چابك ســازى 
ســاختارهاى عملياتى برنامه آينــده، بايد ميــزان تصدى گرى در صنعت 
گردشــگرى را تا حد صفر كاهش داده  و از دخالت و الغاى انديشــه هاى 

مديريتى محدودگراى سياست زده و صرفا اقتصادگرا، جلوگيرى كند.
توســعه گردشگرى راهى جز اين را نشــان نمى دهد كه بخش خصوصى 
پرچمدار و ميان دار صنعت گردشــگرى باشد و دولت در جايگاه حاكميتى 
خود فقط وظايف نظارتى خود را انجام دهد؛ اين رويكرد بخش خصوصى 
ســرمايه گذار و مجرى صنعت گردشــگرى را مجبور مى كند براى حفظ 
ارزش سرمايه خود، بهره ورى سرمايه گذارى را كه مهمترين عنصر كارآمدى 
برنامه هاى توسعه است، به خوبى عمليانى كند؛ اين شيوه و نگرش عالوه بر 
آنكه هزينه هاى سرمايه گذارى را كاهش و كيفيت سودآورى سرمايه گذارى 
را افزايش مى دهد، هزينه سفر را براى گردشگرانى كه از زير آوار زيان كرونا 
خارج مى شوند مقرون به صرفه مى كند، اين آغاز اميد براى رونق گردشگرى 
در جهان پساكرونا است. البته جذب سرمايه گذارى خارجى در اقتصاد ايران 
به طور كلى و در صنعت گردشــگرى به طور موردى، با موانع زيرساختى 
ويژه اكوسيستم اقتصادى خاص ايران مواجه است؛ اگر اين موانع و خوان ها 
حذف شود، مى توان به توسعه صنعت گردشگرى نه در درازمدت، بلكه در 
ميان مدت هم اميدوار بود و ارتقاى جايگاه برندهاى گردشگرى ايران را در 
بازارهــاى جهانى تضمين كرد، اما نبايد از به كارگيرى مديران متخصص و 
حرفه ايى گردشگرى كه مديريت سرمايه و منابع را مى دانند و گردشگرى را 
بلد هستند و با فعاليت در اتمسفر اقتصادى ايران با همه فرصت ها و چالش ها 

آشنا هستند، غافل بود.
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■ حديث:
امام سجاد(ع):

حّق مؤّذن ، آن است كه بدانى كه او پروردگارت را به ياد تو مى آورد و تو را به بهره ات فرا مى خواند 
و تو را بر انجام دادن آنچه خداوند بر تو واجب نموده ، كمك مى كند . پس براى اين كار ، از او ]
سپاس گزارى كن ، همچنان كه از كسى كه به تو نيكى مى كند ، سپاس گزارى مى كنى.         

الكافي : ج 1 ص 461 ح 10

رودخانه هاى شهر احيــاى 
 چند ســالى اســت احيا و ســاماندهى 
رودخانه هاى شــهر همدان به يكى از اهداف 
مشــترك ارگان هاى مرتبط تبديل شده است. 
در همين راســتا سال گذشــته پروژه اى مبنى  
بر احياى رودخانه هاى شــهر همدان آغاز شد 
و اين موضوع مورد مطالعه كارشناســان  قرار 

گرفت.
كارشــناس و مشــاور اين طرح در اين رابطه 
گفت: در طرح احياى رودخانه هاى همدان به 
اين نتيجه رســيده ايم كه بعضى از رودخانه ها 
مشــكل خاصى ندارند و فاضالبــى در آنها 
نيســت، اما با توجه به اينكــه مردم همدان و 
مديران شــهر سال ها ديدگاهشان اين بوده كه 
بايد رودخانه را پوشاند، به يك عادت تبديل 

شده است.
صاحــب محمديان منصور بيان كــرد: زمانى 
كــه رودخانه فاضــالب داشــته روى آن را 
مى پوشاندند كه البته اين امر منافعى هم دارد، 
وقتى كه روى رودخانه اى پوشــانده مى شود 
فضاى روى آن مى تواند به خيابان تبديل شده 

يا در كنار آن ساخت وساز انجام شود.
وى گفــت: امروزه از نظر علمى به اين نتيجه 
رســيده ايم كه نبايد روى رودخانه پوشــانده 
شــود چراكه رودخانه ها حريم دارند و از نظر 
مهندسى، ســيالب تا پدافند غيرعامل اگر در 
بازه هاى 50 يا 100ســاله طغيان  كنند بناهاى 
اطــراف را تخريب مى كننــد، بنابراين حريم 
رودخانه و خود رودخانه را بايد براى رودخانه 

بگذاريم.
محمديان منصور گفت: وقتى عرصه رودخانه 
آزاد شود و اطرافش ساخت وساز انجام نگيرد 
از نظر طراحى شــهرى و كيفيــت و ارتقاى 
فضاى زندگى مى توان آن را تبديل به پارك و 
فضاى دلنشينى كرد، بنابراين روى رودخانه را 

برداشته و ايمنى اش را فراهم مى كنيم.
عضــو هيأت علمى گروه معمارى دانشــگاه 
بوعلى سينا با بيان اينكه در حال حاضر در شهر 
همدان بعضــى از رودخانه ها فاضالب زيادى 
دارند و برنامه هاى درازمدت مى طلبند، افزود: 
در اين موارد ابتدا فاضالب حذف و ســپس 

اقدامات بعدى انجام مى شود.
وى بيــان كــرد: در بعضــى از رودخانه هاى 
همدان فاضالبى موجود نيست، نظير رودخانه 

عباس آباد كه از گنجنامــه تا ميدان عباس آباد 
و پشــت منوچهرى ادامه دارد و بنا بر رســم 
و عــادت در منطقه منوچهــرى روى آن را 

پوشانده اند.
محمديان منصور گفت: در بعضى از مواقع ابتدا 
براى رودخانه ديواره مى كشند و پس از اينكه 
چند ســال به اين صورت ماند به يك كانال 
روباز تبديل مى شــود و ممكن است در طول 
ســال ها خطرات جانى داشــته باشد و سپس 
روى آن را مى پوشانند در صورتى كه كشيدن 

ديواره اشتباه است.
وى بيان كرد: بايــد كنار رودخانه يك فضاى 
پله پله باال بيايد و در قســمت پله ها درخت 
و فضــاى نشــيمن ايجاد شــود و در مواقع 
ســيالب بحران عبورومرور در كنار رودخانه 
ممنوع شده و رودخانه زندگى واقعى خود را 
انجام دهد، بنابراين با اين اقدام در شــهر يك 

ارزش افزوده خواهيم داشت.
اين پژوهشــگر با بيان اينكــه در حال حاضر 
رودخانــه ديوين فاضالب نــدارد، گفت: به 
عنوان مثال ســاكنان منطقه بــاالى بلوار كاج 
درخواست داشــتند كه روى اين رودخانه را 
بپوشانند چراكه مردم گزينه بهترى از شهردارى 
براى رودخانه ها نديدنــد و مى خواهند طبق 

روال قبل رودخانه پوشانده شود. 
محمديان منصور افزود: اگر شهردارى بخواهد 
روى رودخانه هــا را باز كنــد بايد مقاومت، 
جســارت و شــهامت از خود نشــان دهد و 
خوشــبختانه موافقــت كرده كه قســمتى از 
رودخانه گنجنامه كه مشكالت محيط زيستى 

ندارد، احيا شود.
وى بيان كرد: در راســتاى احياى رودخانه ها 
مباحثى مانند مالكيت ها مطرح مى شود، چراكه 
تعداد زيادى از شهروندان در سال هاى گذشته 
در حريم رودخانه ساخت وســاز كردند و اگر 
قرار باشــد تخريب شوند به حكم حقوقى و 

مطالعه نياز دارد.
اين مدرس دانشــگاه در ادامــه گفت: مردم 
همدان تا قبل از پياده راه شــدن خيابان بوعلى 
تصــورى از پياده راه نداشــتند و مخالف اين 
مســأله بودند، اما در حال حاضر كامًال درك 
كرده اند خيابان انســان محور يعنى چه و اگر 
قرار باشد شهردارى جايى را پياده راه كند روى 

جزئيات آن بحث مى كند.
محمديان منصور افزود: همين وضعيت درباره 
احيــاى رودخانه ها نيز وجــود دارد و مردم 

چيزى از احياى رودخانه نمى دانند؛ به عنوان 
نمونه رودخانه شــاطرعلى در پارك مردم كه 
تنها رودخانــه رو باز همدان اســت، نه تنها 

نامطبوع نيست، بلكه دلنشين هم است.
وى با اشــاره به اينكه مردم و مديران به علت 
تصور نداشــتن از رودخانه روبــاز در برابر 
اين قضيــه مقاومت مى كنند، بيــان كرد: در 
حال حاضر آب منطقــه اى بايد عرصه حريم 
رودخانه عباس آباد كه داراى آب پاكى اســت 
را در اختيار طرح احياى رودخانه ها بگذارد تا 

فرايند تهيه نقشه آن انجام شود.
اين مدرس دانشــگاه گفت: در حال حاضر در 
همدان چيزى به اسم پاكيزگى رودخانه نداريم 
و بديهى اســت اگر فاضالب ســمى هم در 
آنها نريزد آب باالخره آلوده مى شود، بنابراين 

شهردارى بايد پاكيزگى آب را تأمين كند.
محمديان منصــور افــزود: رودخانه هايى كه 
در حال حاضــر اين طــرح در آنهــا مقدور 
اســت رودخانه زوار يا عباس آباد و رودخانه 
ديوين اســت و ديگــر رودخانه هاى همدان 
به پروســه هاى 5 و 10 ســاله نياز دارند كه 
فاضالبشان جمع آورى شده و اقدامات بعدى 

انجام شود.
وى بــا بيان اينكه طبق گفته شــهردار همدان 
احياى رودخانه عباس آباد در ســالجارى آغار 
و انجام  مى شــود، گفت: يكى از ُحسن هاى 
اين رودخانه اين است كه در حريم آن منطقه 
مسكونى نيست و در نتيجه اعتراض مردم را 

به دنبال ندارد.
محمديان منصــور بيان كرد: اگــر اين اتفاق 
عملى و مردم با احياى رودخانه ها آشنا شوند، 
به طور قطع پيشنهاد احياى ديگر رودخانه هاى 
شهر را مى دهند، به عبارت ديگر اين اقدام به 
فرهنگ ســازى نيــاز دارد و بايد با حمايت و 

كمك رسانه ها به مطالبه عمومى تبديل شود.
وى با اشــاره به اينكــه در همدان 8 رودخانه 
روبســته  رودخانه هاى  افــزود:  دارد،  وجود 
شــهر به جاده و خيابان تبديل شده اند و حتى 
درخت هايــى كه در كنار آنهــا بوده اند از بين 

رفته اند چراكه به فاضالب تبديل شده اند.
عضو هيأت علمى دانشگاه بوعلى سينا در پايان 
با اشاره به اينكه در حال حاضر 8 رودخانه در 
همدان وجــود دارد، بيان كرد: اگر رودخانه ها 
احيا و موانع آنها اصالح شود سرانه فضاى سبز 
شهر باال مى رود و بر نشاط شهر نيز تأثير دارد.

حريم ودخانه ها جزو انفال است
 رئيس كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان گفت: با توجه به اينكه حريم رودخانه ها 

مجرى مطالعات اين طرح، دانشگاه بوعلى سيناى همدان است؛ اما بايد مطالعات توسط آب منطقه اى صورت بگيرد تا وى با اشاره به تأكيدات دادستان همدان مبنى بر آزادسازى حريم اين مسيرهاى گردشگرى، بيان كرد: با توجه به اينكه انفال عمومى، آزادسازى حريم رودخانه هاى اين مسير است كه بايد در اختيار عموم مردم قرار گيرد.گنجنامه را ندارند؛ گفت: تنها راه حل براى اســتفاده عموم مردم از مسيرهاى خدادادى گنجنامه و عباس آباد به  عنوان آزادســازى بســتر و حريم رودخانه گنجنامه، با توجه به اينكه مردم توان خريدارى باغ هاى 5 ميلياردى عباس آباد و قراباغى با اشــاره به پيگيرى هاى حدود يك سال و نيم كميسيون اقتصاد، سرمايه گذارى و گردشگرى شورا به  منظور نقطه قوت گردشگرى استان خواهد بود؛ از اين رو انتظار مى رود اين اقدام مورد توجه مديريت  شهرى قرار گيرد.وى افزود: آزادسازى بستر و حريم رودخانه گنجنامه، گنجينه اى براى شهر همدان است كه در صورت اجراى طرح، كيلومتر است؛ مردم و گردشگران در صورت آزادسازى بستر و حريم اين رودخانه سود مى برند.همدان، گفت: با توجه به اينكه بســتر و حريم رودخانه گنجنامه به  عنوان يك مسير تفريحى و گردشگرى، حدود 4 حســين قراباغى در نطق پيش از دستور چهاردهمين صحن شورا در اين زمينه با اشاره به طرح احياى رودخانه هاى جزو انفال است، بايد رفع تصرف شود.
صورت آزادسازى بستر و حريم رودخانه گنجنامه، شهردارى همدان وعده داده است كه به صورت طبيعى نسبت به گنجنامه مورد تصرف باغداران قرار گرفته اســت و حتى برخى در محدوده بستر هم ديواركشى داشته اند؛ گفت: در رئيس كميسيون اقتصاد، ســرمايه گذارى و گردشگرى شوراى شهر همدان با اشاره به اينكه اكثر حريم رودخانه هاى محدود بستر و حريم آن مسير به منظور بازگشايى مشخص شود.

همت دادستان، جهادكشاورزى استان، شوراى شهر و شهردارى همدان موانع بازگشايى اين مسير گردشگرى برطرف قراباغى با قدردانى از دادستان همدان به منظور ورود جدى براى آزادسازى بستر و حريم رودخانه گنجنامه، افزود: با بازسازى محيط آن اقدام مى كند.
منطقه اى استان در اين زمينه قصور كرده است؛ زيرا بر اساس قانون بايد براساس نظر و طرح اين مجموعه، محدوده اســتان و شهردارى به منظور تعيين تكليف آزادسازى بســتر و حريم رودخانه گنجنامه برگزار خواهد شد؛ گفت: آب وى با اشاره به اينكه بزودى جلســه اين كميسيون تخصصى با حضور دادستان، آب منطقه اى استان، جهادكشاورزى خواهد شد.

بستر و حريم مشخص و آزادسازى شود.

تــوسعــه  افسارگسيخته شهرها
 مديركل ميراث فرهنگى، گردشــگرى و صنايع دستى همدان در اين زمينه بيان كرد: توسعه افسار گسيخته شهرها، 
رشــد روزافزون جمعيت، كمبود فضاهاى سبز شهرى در سطح شــهرهاى بزرگ كشور  همچون همدان، پراكندگى 
نامناسب فضاهاى سبز نسبت به سطح شهر و ديگر كاربرى هاى شهرى، صرف هزينه هاى فراوان براى نگهدارى و ادامه 
حيات فضاهاى سبز موجود در شهر موجب شده تا طراحان و برنامه ريزان محيط و منظر، ديدگاه هاى طراحى را مورد 

بررسى و تجديدنظر قرار دهند.
على مالمير با بيان اينكه در ديدگاه هاى قبلى، زيباشناسى تنها ديدگاه موردنظر آنها، فارغ از تطابق محيطى و ويژگى هاى 
بومى و جغرافيايى بود گفت: قرار بر اين است در طرح هاى بعدى به ويژگى هاى زيست محيطى، جغرافيايى، اجتماعى 

و اقتصادى هر منطقه در كنار جنبه هاى زيباشناسى بيشتر توجه شود.
وى افزود: اغلب شــهرها داراى فضايى هســتند كه در برنامه ريزى و طراحى شــهرى به عنوان فضاى طبيعى مورد 
بهره بردارى قرار مى گيرند تا پاسخگوى نيازهاى طبيعت گرايانه انسان شهرنشين باشند موضوعى كه در چند دهه اخير 

دست اندركاران طرح ريزى هاى كالبدى شهرى و منطقه اى را به چاره انديشى واداشته است.
مديركل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان همدان بيان كرد: نحوه برخورد و به كارگيرى اين قبيل فضاها 

در عرصه توسعه كالبدى شهرى و نقاط مستعد واقع در قلمرو طرح هاى شهرى و منطقه اى است.
وى با بيان اينكه بشر براى زندگى راحت، نيازمند يك محيط مطلوب متشكل از محيط طبيعى و مصنوعى است گفت: 
يكى از مهمترين فضاهاى طبيعى كه همواره مورد توجه مســئوالن شهردارى هاى مختلف جهان براى ايجاد فضاهاى 

سبز شهرى بوده، رودخانه ها و دره ها هستند.
مالمير بيان كرد: تركيب عناصر طبيعى آب، خاك، صخره ها و گياهان با يكديگر به اشكال مختلف هنرى در رود دره هاى 

مختلف، جلوه هاى طبيعت بكر را يادآورى و آرامش خاصى به انسان مى بخشد.

گسترش شهر بهانه اى براى تبديل رود به مسيل بتنى 

حريم رودخانه هاى همدان را 
خيابان گرفت  

■ رئيس كميسيون اقتصاد شورا : حريم رودخانه ها به  عنوان انفال بايد رفع تصرف شود
■ كارشناس و مشاور طرح رود دره ها: حريم رودخانه را بايد براى رودخانه بگذاريم

مريم مقدم  »
 در يكــى از قديمى ترين اســناد موجود درباره همدان نصــوح مطراقچى(نقاش 
عثمانى) در ســال هاى 942 – 940 ق/ 1536 - 1533 م، رودهاى الوسجرد و ديوين 
را به  وضوح به تصوير كشــيده اســت، اما اكنون اثرى از رودهايى كه روزى هويت 
همدان بود نيســت؛ چراكه ساخت وسازهاى ما آدم ها  هر روزه به روددره هاى موجود 

در شهرمان تجاوز كرده و به بهانه گسترش فضاى زندگى ادامه داده ايم.
كافى است نظرى اجمالى به كوچه پس كوچه هاى باغ هاى عباس آباد بيندازيد درمى يابيد 

باغات تفكيك شده و فضاى سبز طبيعى آن تصاحب و تملك شده اند.
ما آدم ها ساخت وســازهاى غيرمنطقى خود را تا بســتر رود پيــش برده ايم و براى 
جلوگيرى از تخريب ساختمان ها توسط سيل، مبادرت به ساخت كانالى بتنى يا سنگى 
كرده  و سپس با ساخت ديوار سنگى از انتقال رطوبت خاك به درختان اطراف ممانعت 

كرده ايم و در عمل درختان و پوشش گياهى اطراف كانال را بى آب گذاشته ايم.
و پايان ماجرا اين شده كه تبديل رود به مسيل بتنى، گذشته از تخريب منظر و هويت 
طبيعى آن، سرعت آب را باال برده و در نهايت به مخرب بودن آن مى افزايد، در فصول 

خشك نيز اين نقاط مخفيگاه خوبى براى بزهكاران و معتادان محسوب مى شود.
بسيارى از ساكنان و ســازمان ها، فاضالب خود را به داخل آن باز كرده سپس همين 
افراد از بوى نامطبوع، آلودگى و وجود موش و حشرات در آن مى نالند. بوى تعفن و 
آلودگى ناشى از موارد سبب شــده است قدم زدن و تفرج ساكنان و عابران در كنار 

رود را غيرممكن كند.
در حال حاضر شــهر همدان 8 رودخانه دارد كه در ســال هاى اخير به علت غفلت و 
ساخت وســازهاى بيجا در حريم آنها به كانال فاضالب تبديل شده اند و در وضعيت 

خوبى بسر نمى برند.
رودخانه هاى همدان بــه عنوان جزيى از طبيعت زنده  يكى از عناصر هويتى و طبيعى 
مهم آن بوده و هستند كه پيشــينه اى به قدمت تاريخ دارند و در روزگارى نه چندان 

دور نشانى از هويت شهر بوده اند.
پديد آمــدن تمدن هاى قديمى در كنار رودها نشــان مى دهد رودخانه  هميشــه 
سرچشمه اســتقرار گروه هاى بشــرى بوده  و فرهنگ ها و تمدن هاى خاصى را به 
وجود  آورده اند كه همه اين فرهنگ ها و تمدن ها بده بســتان مستقيم و پايدارى با 

منابع آبى شان كه رودخانه ها بودند، داشته اند.


